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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini banyak kalangan anak-anak yang telah menggunakan smartphone 

untuk berkomunikasi dengan orang tuanya ataupun hanya sekedar hiburan, 

sedangkan aplikasi yang menawarkan fasilitas pembelajaran sangatlah minim 

sehingga semangkin diperlukan aplikasi-aplikasi yang berbasis dalam bidang 

agama. 

Smartphone adalah telepon pintar yang memiliki kemampuan seperti 

komputer. Smartphone diklasifikasikan sebagai high end mobile phone yang 

dilengkapi dengan kemampuan mobile computing. Dengan kemampuan mobile 

computing tersebut, smartphone memiliki kemampuan yang tak bisa 

dibandingkan dengan ponsel biasa. Smartphone yang pertama kali muncul 

merupakan kombinasi dari fungsi suatu personal digital assistant (PDA) dengan 

telepon genggam ataupun telepon dengan kamera. Seiring dengan 

perkembangannya, kini smartphone juga mempunyai fungsi sebagai media player 

portable, low end digital compact camera, pocket video camera dan GPS. 

Smartphone modern juga dilengkapi dengan layar touchscreen resolusi tinggi, 

browser yang mampu menampilkan full web seperti pada PC, serta akses data 

WiFi dan internet broadband.  (Anonim a, 2012) 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform 

(platform-independent).(http://rizkybig.blogspot.com/2015/04/pengertian-eclipse). 

Smartphone yang berbasis android tidak hanya dipakai oleh kalangan 

dewasa, namun remaja dan anak-anak juga menggunakannya. Anak-anak yang 

merupakan kalangan paling muda umurnya juga bisa menggunakan smartphone 

untuk belajar, misalnya belajar bahasa daerah dan luar negeri. Bahasa  pada 

dasarnya adalah alat komunikasi sistem yang teratur berupa lambang-lambang 

bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa 

tersebut. Salah satunya merupakan bahasa Arab yang merupakan bahasa Asing 
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yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagi umat muslim dianjurkan 

untuk mengerti bahasa Arab dasar untuk dapat memahami dan mempermudahkan 

menghafal Al-Quran. Bahasa Arab cengdrung lebih sulit dari pada bahasa Inggris 

karena memiliki perbedaan abjad. Saat ini bahasa Arab sudah diterapkan di 

beberapa sekolah seperti SMA, SMP, Madrasah dan TK/TPA, Namun 

pembelajaran bahasa Arab dini lebih banyak didapatkan di TK/TPA . 

TK-TPA Al-Ikhlas merupakan taman pendidikan Al-Quran yang didirikan 

pertama kali di kelurahan air selemba, kecamatan gabek. TK/TPA ini beralamat di 

air selemba kecamatan gabek. Pada TK-TPA ini kegiatan belajar mengajar hanya 

sekedar penyampaian lisan, praktek menulis bahasa arab, menghafal surat pendek 

dari guru dan buku paket sehingga santri TK-TPA dapat mendapatkan pelajaran 

bahasa Arab di TK/TPA. Sistem pembelajarannya sudah efektif, namun 

masalahnya kurangnya fasilitas pada anak-anak di smartphone dapat menyulitkan 

anak-anak dalam belajar, khususnya belajar bahasa Arab. Jadi perlunya aplikasi 

tersebut dapat menyediakan pembelajaran anak-anak lebih efektif, karena dapat 

dipelajari dimanapun dan kapanpun yang dapat diakses melalui smartphone 

mereka. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan sistem 

pembelajaran yang interaktif kepada Santri TK-TPA selain di TK/TPA. Aplikasi 

ini menggunakan input berupa sentuhan dari user lalu aplikasi akan mengeluarkan 

arti, gambar dan cara baca pelafsan dalam bentuk tulisan arab berdasarkan materi 

yang dipilih. 

Dari latar belakang diatas, penulis ingin membuat aplikasi yang berjudul 

“APLIKASI MULTIMEDIA BAHASA ARAB SEBAGAI MEDIA  

PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA TK/TPA AL-IKHLAS 

AIR SELEMBA , KECAMATAN GABEK” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat di 

identifikasi adalah bagaimana rancangan dan pembuatan aplikasi 

multimedia bahasa Arab sebagai media  pembelajaran berbasis android 

pada TK/TPA Al-Ikhlas air selemba, kecamatan gabek. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Untuk memberikan ketegasan data cakupan penelitian ini perlu ditetapkan 

batasan penelitian sebagai berikut: 

a. Merancang dan membangun aplikasi bahasa arab berbasis android 

b. Aplikasi ini khusus untuk anak-anak TK-TPA 

c. Aplikasi ini bisa digunakan, jika sudah di instal terlebih dahulu di telpon 

genggam berbasis mobile dengan sistem operasi Android 4.2. 

d. Tidak mengunakan audio pada apliaksi tersebut. 

  

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

Batasan masalah yang penulis ambil dalam penulisan ilmiah ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan aplikasi offline untuk anak muslim berbasis android untuk usia 

sekitar 8-12 tahun (kelas Al Quran).  

b. Rancangan tampilan dibuat sederhana mungkin tetapi menarik karena 

aplikasi ini dibuat khusus anak-anak. 

c. Aplikasi ini hanya untuk diperuntukan untuk smartphone yang memiliki 

sistem operasi android saja. 

d. Aplikasi ini berisi informasi yang berupa gambar,tulisan bahasa arab 

beserta artinya. 

e. Apliksi ini digunakan untuk melatih atau mempermudah anak-anak dalam 

pembelajaran. 
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1.4  METODE PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

a. Dapat belajar lebih efektif dengan menggunakan Smartphone-nya. 

b. Memberikan alternatif pembelajaran Bahasa Arab kepada murid sehingga 

murid dapat mengakses aplikasi dimanapun dan kapanpun. 

c. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (srata satu) di STMIK Atma 

Luhur Pangkalpinang. 

Dalam upaya melengkapai data-data atau informasi dalam pengerjaan 

perancangan aplikasi ini, maka penulis memperoleh data-data informasi yang  

dibutuhkan tersebut dengan beberapa metode. Metode tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada guru yang mengajar murid-murid 

guna mendapatkan informasi secara rinci dan detail. 

b. Study Pustaka 

Penulis juga mengambil beberapa data refrensi dari buku-buku dan 

internet untuk mendapatkan dan melengkapi data informasi yang 

dibutuhkan dalam pembuat aplikasi ini. 

c. Analisis 

Dalam melakukan analisa terhadap masalah, penulis melakukan 

pengumpulan data, menganalisa masalah sistem dan mengenalisa 

kebutuhan. 

d. Rancangan Aplikasi 

Dalam merancang aplikasi, penulis membuat rancangan layar dengan 

memanfaatkan diagram dari UML yaitu Use Case Diagram, Activity 

diagram, dan class diagram, digunakan untuk menjelaskan apa saja 

rancangan yang sesuai  untuk membuat aplikasi pembelajaran Bahasa 

Arab tersebut. 

e. Pada metode ini dilakukan implementasi aplikasi pada perangkat 

smartphone berbasis android. Evaluasi digunakan ketika terjadi kesalahan 

terhadap jalannya. 
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f. Pembuatan 

Pada fase ini adalah pembuatan aplikasi tersebut dengan menerapkan hasil 

perancanagan. 

g. Fase uji coba 

Pada fase ini adalah dengan menjalankan aplikasi tersebut pada 

smartphone android dari proses instalasi sampai pengecekan apakah masih 

terjadi error pada aplikasi. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. 

Oleh sebab itu laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, berisikan penjelasan berbagai teori tentang konsep dasar yang 

berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan dan yang berkaitan 

dalam proses analisa permasalahan serta teori-teori pendukung. 

 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Dalam bab ini berisi penjelasan PEP (Project Excution Plan) diantaranya 

Objective Proyek, Identifikasi Stacholder, Identifikasi Deliverable, 

Penjadwalan proyek, RAB (Rancangan Anggaran dan Biaya), dan struktur 

Tim Proyek. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, pembahasan tentang analisa dan perancangan aplikasi dan penguji 

cobaan aplikasi.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan 

dalam penulisan ini untuk penyempurnaan dan perkembangan selanjutnya. 

 

 


