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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini berpengaruh pada banyak 

bidang. Salah satu bidang yang tidak terlepas dari teknologi adalah bidang 

pendidikan. Bidang pendidikan seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan 

kualitasdalam hal materi bahan ajar, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan 

termasuk di antaranya adalah media pembelajaran dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

Pengajaran bahasa Arab telah dimulai sejak lahirnya Islam di semenanjung 

Arabia.Perkembangan bahasa Arab di Indonesia dimulai pada masa Rasulullah 

dan awal khulafaur Rasyidin, pusat kekuasaan Islam masih berada di Makkah-

Madinah. Bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia dimana metode 

pengajarannya berkembang dari masa ke masa. Pada dasarnya bahasa adalah alat 

komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap 

manusia. Media terpenting bagi manusia seseorang bisa menyampaikan gagasan, 

pikiran, dan maksud tujuan untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Bagi 

umat muslim dianjurkan  mengerti bahasa Arab untuk dapat memahami dan 

mempermudah menghafal Al-Quran. Fenomena yang sering terjadi di kaum 

muslim adalah mereka memiliki antusias yang tinggi  untuk mempelajari bahasa 

Arab karena merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan diri dalam 

berkomunikasi secara lisan dan tertulis. 

Pada Madrasah Al-Ittihad kegiatan pendidikannya hanya tahsin Qur’an 

dan pengajian Islam sekedar penyampaian lisan, praktek menulis bahasa Arab, 

menghafal surat pendek dari guru dan buku paket sehingga santri dapat 

mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Sistem pembelajarannya setiap jamaah 

hanya membaca 3 ayat dalam satu hari, untuk pengajian ba’da magrib hanya 

ceramah biasa saja, namun masalah kurangnya fasilitas pada anak-anak di 

smartphone dapat menyulitkan anak-anak dalam belajar,khususnya belajar bahasa 
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Arab. Bagi sebagian orang, bahasa Arab sangat sulit dipelajari karenacara 

pembelajaran konvensional yang lebih bersifat hafalan. 

 Untuk mengatasi permasalahan di atas, akan dibuatkan aplikasi 

pembelajaran bahasa Arab berbasis Android. Penggunaan perangkatmobile 

memungkinkan pengguna terutama anak-anak atau orang yang baru belajar bahasa 

Arab untuk mengenal huruf hijaiyah di mana dan kapan saja. Aplikasi yang dibuat 

nantinya menggunakan input berupa sentuhan dari user lalu aplikasi akan 

mengeluarkan arti, gambar dan cara baca pelafsan dalam bentuk tulisan Arab dan 

diharapkan dapat membantu pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab ke anak 

didik. 

Penelitian mengenai sistem akademik berbasis Android telah pernah 

dilakukan sebelumnya. Pada penelitian
[1]

dibuatkan sebuahkamus bahasa Arab 

bergambar berbasis Android. Penelitian
[2]

menciptakan kamus bahasa daerah 

berbasis Android. Pada penelitian
[3]

diciptakan Kamus Mutarjim Arab Indonesia 

berbasis Android. Penelitian
[4] 

membahas tentang pembuatan kamus kebidanan 

berbasis Android. Pada penelitian
[5]

 dibuatkan sebuah media pembelajaran budi 

pekerti yang menarik dan efektif berbentuk prototipe game mobile visual novel 

berbasis Android yang dinamakan “Cerita si Budi”.  

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian berjudul 

“Aplikasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Android di Madrasah Al-

Ittihad Sungailiat”.Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu pendidik 

dalam mengajarkan bahasa Arab kepada anak didiknya. Selain itu juga diharapkan 

aplikasi yang dirancang dapat memudahkan masyarakat dalam mempelajari 

bahasa Arab. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan 

menjadisebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi pembelajaran bahasa Arab berbasis Android 

di Madrasah Al-Ittihad Sungailiat? 
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2. Bagaimana membantu pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab kepada anak 

didiknya secara efektif dengan menggunakan aplikasi yang dirancang? 

3. Bagaimana memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa Arab dengan 

menggunakan aplikasi yang dirancang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang akan dilakukan menjadi terfokus dan tidak terlalu 

luas, akan diberikan batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan 

diteliti di antaranya: 

1. Aplikasi hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran karakter 

tulisan huruf hijaiyah seperti  alif, ba” ta” tsa” jim, ha” kha” dal, dzal, ra” za” 

sin” syin” shad, dha” tha” zha, ain” ghain” fa” qaf” kaf” lam, mim” nun” 

waw” ha, lam alif, hamzah, ya” 

2. Materi pelajaran mengenai pengenalan bahasa Arab yang diajarkan melalui 

aplikasi ini adalah materi pelajaran untuk tingkat SD dan sederajat. 

3. Aplikasi pembelajaran yang dirancang hanya bisa di-install pada perangkat 

Android dengan versi minimal 4.0.1. 

4. Aplikasi yang dibuat menggunakan database mysql.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi pembelajaran bahasa Arab berbasis Android di Madrasah 

Al-Ittihad Sungailiat 

2. Membantu pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab kepada anak didiknya 

secara efektif dengan menggunakan aplikasi yang dirancang 

3. Memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa Arab dengan 

menggunakan aplikasi yang dirancang 

 

 

 



 

4 
 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Wawasan peneliti dalam merancang aplikasi pembelajaran bahasa Arab 

menjadi meningkat. 

2. Bagi Pendidik 

Proses pengajaran bahasa Arab kepada anak didik menjadi lebih mudah, 

menarik, dan interaktif.  

3. Bagi Masyarakat 

Proses pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan secara mandiri, lebih 

mudah dipahami, dan lebih menarik  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan uraian bab per bab dari 

keseluruhan bab agar penelitian lebih terarah dan tersusun dengan baik. Adapun 

sistematika penulisan dari laporan penelitian yang akan dibuat yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika 

penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori membahas tentang landasan teori yang diambil dan 

digunakan dalam melakukan penulisan sekaligus penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa 

Arab berbasis Android. Teoti-teori yang dibahas antara lain  aplikasi 

Pembelajaran bahasa Arab, Hijaiyah, website, android, metologi 

berorientasi objek model prototype, UML, PHP, MYSQL, XAMPP, 

Android Studio, dan pengujian perangkat lunak. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian membahas tentang model pengembangan 

perangkat lunak,metode pengembangan perangkat lunak dantools/alat 

bantu pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan membahas tentang profil tempat riset, tugas 

dan wewenang setiap bagian, analisis masalah dan analisis kebutuhan, 

analisis sistem berjalan, rancangan sistem tampilan layar, hasil 

pengujian blackbox, serta kelebihan dan kekurangan program. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bab-bab yang ada, dimana bab 

ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran 

sebagai masukan untuk penelitian di masa mendatang yang terkait 

dengan penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 


