
1  BAB I PENDAHULUAN    1.1  Latar Belakang  Masalah  Teknologi  saat ini  berkembang dengan cepat dan memberikan pengaruh yang sangat  besar bagi dunia teknologi  informasi khususnya  teknologi internet. Perkembangan teknologi tersebut dapat memberikan akses informasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun. Pendidikan adalah usaha sadar dan  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajar agar peserta didik  secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara  saat ini pendidikan  dan teknologi  mempunyai  peran penting dalan mencerdaskan kehidupan  bangsa.        Pendidikan Anak Usia Dini  PAUD  TUNAS ASA merupakan salah satu pendidikan yang berlamat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok X No.28 Kecamatan Kemiling  Bandar Lampung pada tanggal 28-08-2015 dengan jumlah siswa  15 orang anak yang terdiri dari perempuan 13 anak usia 5-6 tahun dan laki-laki 2 anak dengan usia 5  tahun  dan dibantu oleh 2  tenaga pengajar  dan 1 kepala  sekolah, dan mata pelajaran masih mengunakan buku dan sedangkan mata pelajaran yang diajarkan kepada pada siswa  masih mengunakan buku  dan sedangkan mata pelajaran yang diajarkan  pada  siswa adalah menulis, beryanyi, mengenal huruf abjad, bermain, outdoor berhitung,menggambar, sholat, dan membaca,  membaca huruf hijaiyah  dan membaca ayat pendek . 



2        Metode pembelajaran huruf hijayah saat ini banyak diberikan dengan cara penyampaian secara langsung oleh pemateri  dengan bantuan berupa buku-buku berisi pengenalan dan pembelajaran huruf hijaiyah  yang  disusun berdasarkan tingkatan yang dinamakan IQRA jilid 1 sampai dengan jilid 6 buku IQRA adalah salah satu metode belajar Al- Qur’an ynag disusun secara praktis dan sistematis, sehingga memudahkan setiap orang untuk belajar maupun  mengajar cara  membaca Al Quran.Peran terhadap pembelajaran Huruf Hijaiyah anak usia dini akan lebih efektif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yaitu : akidah, akhlak dan fiqih.        Sebagai contoh, mengenalkan rukun Islam, mengenalkan huruf Hijaiyah, mengenalkan nama-nama Nabi, mengagumi ciptaan Tuhan, menyayangi orang tua, berlaku sopan dan masih banyak lagi. Dari lagu-lagu itu, seorang pendidik/guru dapat menanamkan nilai agama bagi anak untuk kehidupan sehari-hari, yang akhir-akhir ini banyak lagu yang kurang Islami dan berdampak negatif bagi anak usia dini.       Mobile Android dipilih karenakan sistem operasi mobile besutan Google ini merupakan salah satu sistem yang banyak digunakan di indonesia, berdasarkan data yang dilansir gs.statcounter.com, pemakaian sistem operasi android menujukkan  peningkatan penguna tiap tahun. Untuk itu, dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran agama yang menyenangkan dan mudah dipahami bagi anak-anak yang dewasa  ini kerap menggunakan gadget sudah tidak hanya mengunakannya untuk  bermain permainan umum, melaikan ada unsur  pendidikan di dalamnya.  



3  1.2 Rumusan Masalah        Bagaimana membangun media pembelajaran mengunakan aplikasi android dengan Audio Visual  dalam proses pembelajaran huruf hijaiyah. 1.3 Tujuan Penelitian           Menghasilkan media pembelajaran dengan mengunakan pendekatan melalui aplikasi Visual, Audio dalam pembelajaran huruf-huruf hijaiyah  1.4 Batasan Masalah        Terdapat beberapa batasan masalah pada  penelitian yaitu sebagai berikut : 1. Penelitian dilakukan pada anak Paud Tunas Asa Bukit Kemiling Permai. 2. Mempelajari  belajar huruf hijaiyah,  menulis, dan membaca ayat pendek  1.5 Sistematika Penulisan Sistem penyusunan skripsi dari 5 bab yang saling berhubungan sistematika penulisan tersebut dijabarkan berikut ini. BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan pembelajaran penelitian terdahulu dan teori  yang mendukung penelitian. BAB II LANDASAN TEORI  Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung penelitian atau objek penelitian. BAB III METOLOGI PENELITIAN  Bab ini  berisikan tentang analisis masalah, analsis rancangan dan kerangka pengujian 



4  BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN Bab ini berisikan tentang analisis masalah, analisis kebutuhan rancangan UML dan rancangan antarmuka pengguna. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, pengujiam Blackbox  dan penjadwalan penelitian. BAB VI KESIMPULAN Bab ini tentang simpulan dan saran-saran penulisan aplikasi Edukasi Huruf Hijaiyah Berbasis Android. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN  


