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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim terutama anak-anak 

karena dengan belajar anak-anak dapat menambah ilmu dan mengenal jati diri mereka. 

Dalam hal belajar tersebut Allah SWT. sendiri yang langsung memerintahkannya, 

apalagi dalam hal agama karena agama harus diajarkan dan ditanamkan pada anak 

sejak dini agar kelak anak-anak dapat menjadi pribadi yang baik. 

Berhubungan dengan pembelajaran apalagi tentang agama, sangatlah diwajibkan. 

Apalagi tentang Sholat karna sangat penting bagi seorang muslim. Sebagai ilmu dasar 

sholat dan sebelum mempelajari sholat anak-anak harus belajar membaca Al-Qur'an. 

Dalam belajar membaca Al-qur’an, anak-anak harus dikenalkan pada huruf dasar yang 

disebut huruf alfabet.  

Dimasa sekarang ini banyak anak-anak yang kurang tertarik tentang media 

pembelajaran yang ada, dan kurangnya minat anak-anak untuk belajar dikarenakan 

media yang di gunakan terlalu monoton. Karena itu perlu adanya media pembelajaran 

yang baik dan menarik tidak monoton seperti yang ada bagi anak-anak sehingga 

membuat anak tertarik untuk belajar.  

Pada zaman seperti sekarang ini dengan perkembangan teknologi mobile phone 

berbasis Android sebagai Sistem Operasi berbasis Linux yang dapat digunakan di 

berbagai perangkat mobile. Android itu sendiri bersifat open source sehingga pengguna 

mampu menggunakan dengan kemampuan mereka dan mengubah sesuai kemauan 

mereka. Hingga saat ini Android terus berkembang, baik secara sistem maupun 

aplikasinya.  

Berdasarkan uraian di atas yang berhubungan dengan media pembelajaran berbasis 

Android yang akan dibangun oleh penulis dan berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti : 

(1) Penelitian dengan Judul Implementasi Algoritma Fisher-Yates Dan Fuzzy 

Tsukamoto Dalam Game Kuis Tebak Nada Sunda Berbasis Android yang telah 
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dilakukan oleh Imam Haditama,Cepy Slamet, Deny Fauzy Rahman pada tahun 

2016. (2) Penelitian dengan judul Implementasi Algoritma Fisher-Yates- Shuffle 

Sebagai Pengacak Posisi Non Playble Character ( NPC ) Pada game tantra Bahari 

yang telah dilakukan oleh Balqis Kamalia Fikria pada tahun 2014. (3) Penelitian 

dengan Judul Aplikasi Pembelajaran Agama Islam Untuk Anak-Anak Berbasis 

Android Menggunakan Algoritma Fisher-Yates Shuffle yang telah dilakukan oleh 

Cul Meltari,  Huzaeni pada tahun 2016. (4) Penelitian dengan judul Multimedia 

Pembelajaran Interaktif Makhraj Huruf Hijaiyah, Wudu Dan Salat 

Menggunakan Adobe Flash Cs6 Berbasis Android yang telah dilakukan oleh Ummi 

Hidayah La Hompu, Muh. Yamin, La Ode Hasnuddin S. Sagala. (5) Penelitian dengan 

Judul Penerapan Algoritma Fisher-Yates Shuffle Pada Sistem Kuis Untuk 

Latihan Mengerjakan Soal Ujian Nasional Sma Sederajat Berbasis Android yang 

telah dilakukan oleh Agusman Riyadi pada tahun 2016. (6) Penelitian yang berjudul 

Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis Untuk Perangkat Mobile Berbasis 

Android yang dilakukan oleh Heru Supriyono ,Ardhiyatama Nur Saputra, Endah 

Sudarmilah, dan Ruswa Darsono pada tahun 2014. (7) Penelitian yang berjudul 

Sistem Ujian Toefl Dengan Pengacakan Soal Menggunakan Algoritma Fisher 

Yates.Yang dilakukan oleh Ngesti Dania Putri pada tahun 2014. (8) Penelitian yang 

berjudul Penerapan Algoritma Fisher-Yates Shuffle Pada Sistem Kuis Untuk 

Latihan Mengerjakan Soal Ujian Nasional SMA Sederajat Berbasis Android yang 

dilakukan oleh Agusman Riyadi pada tahun 2016. 

Maka dari permasalahan diatas, penulis terdorong  untuk membuat suatu aplikasi 

“Implementasi Aplikasi Pembelajaran Tata Cara Sholatdan Panduan Doa 

Sehari-Hari Menggunakan  Algoritma Fisher –Yates Berbasis Android”. Guna 

memudahkan anak-anak dalam belajar mengenal Huruf Hijaiyah, menghafal doa-doa 

harian serta dapat mengetahui gerakan sholat yang baik dan benar menggunakan media 

suara dan gambar, serta form latihan soal. Adapaun disini penulis menggunakan 

Metode Fisher Yates Shuffel diperuntukan proses pengacakan Pertanyaan Pada Form 

Latihan Soal. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara membangun aplikasi pembelajaran doa-doa, serta tata cara sholat 

tersebut ? 

b. Bagaimana cara mendesain aplikasi tersebut agar lebih menarik? 

c. Bagaimana menerapkan Algoritma Fisher Yates pada menu Kuis? 

d. Materi pembelajaran apa saja yang harus diterapkan pada aplikasi? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun Maksud dari penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah aplikasi 

pembelajaran doa-doa harian dan tata cara / gerakan sholat, bacaan sholat untuk anak-

anak berbasis Android dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yaitu : 

1. Agar bisa digunakan untuk generasi penerus sebagai penelitian selanjutnya. 

2. Supaya aplikasi yang dibuat ini dapat menjadi media pembelajaran yang   

 mudah dan sangat praktis dan bermanfaat dalam proses belajar sehari-hari. 

3. Dapat menjadi acuan para pendidik untuk memberikan soal pada peserta didik. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metodologi yang penulis gunakan, adalah sebagai berikut  : 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Dalam membangun aplikasi pembelajaran ini penulis menggunakan model 

waterfall.  

2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak  

 Adapun beberapa metode penelitian yang diperlukan dalam melakukan   

 pengembangan perangkat lunak, yaitu Metodologi Berorientasi Objek / OOP. 
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3. Alat bantu pengembangan sistem 

Alat bantu pengembangan aplikasi ini menggunakan UML / Variabel – variabel yang 

berhubungan dengan penelitian ini seperti use case diagram, Diagram Activity 

Diagram, Sequence Diagram, class Diagram. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang tercakup tidak berkembang atau menyimpang terlalu jauh 

dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas pemecahannya.  Maka penulis 

melakukan pembatasan masalah yang mencakup : 

a. Pembuatan aplikasi ini menggunakan android studio dan corel x7 sebagai media 

desain/media pembuatan desain tamplate aplikasi. 

b. Aplikasi ini dapat di gunakan di sistem android jellybean sampai dengan terupdate 

dengan layar 5 inch. 

c. Aplikasi ini membahas tentang Huruf Hijaiyah, Bacaan Doa Sehari-hari, Bacaan 

Sholat,  Gerakan Sholat, Niat Sholat serta Latihan Kuis. 

d. Niat sholat hanya membahas 5 niat sholat fardhu / wajib. 

e. Untuk doa harian hanya menampilkan 6 doa harian. 

f. Aplikasi ini diperuntukkan anak-anak khususnya yang baru mau belajar 

mengenal huruf hijhiyah / menghapal doa-doa harian serta mau balajar sholat. 

g. Aplikasi ini menggunakan Algoritma Fisher Yates Shuffle yang di 

implementasikan pada latihan soal. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

1.6.1 BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang membuat peneliti 

membuat aplikasi ini, rumusan masalah, maksud dan tujuan dari program yang 

dibangun, metodologi penelitian , batasan masalah berdasarkan masalah yang ada, dan 

sistematika penulisan yang berdasarkan isi dari penelitian ini. 

 

1.6.2 BAB II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai landasan teoritis yang berisikan sumber - sumber 

teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan laporan. 

 

1.6.3 BAB III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini membahas secara khusus mengenai Model, Metode, Tools 

Pengembangan sistem yang digunakan untuk membangun Aplikasi tersebut. 

 

1.6.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini dibahas secara rinci tentang aplikasi perangkat lunak dan pada bab 

ini juga dibahas mengenai  analisis masalah, perancangan sistem, perancangan 

kebutuhan perangkat lunak & perangkat keras, rancangan layar aplikasi hingga aplikasi 

sedang dibangun pengimplementasian serta pengujian aplikasi. 

 

1.6.5 BAB V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan yang mengemukakan tentang hasil penelitian dan 

menyimpulkan apakah penelitian ini telah mencapai titik yang diinginkan atau tidak, 

serta berisi juga tentang saran terhadap pengembangan penelitian untuk ketahap yang 

berikutnya. 

 

 


