
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1, Ayat 1). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini semakin pesat, 

terutama dalam perkembangan game. Game adalah kegiatan yang melibatkan 

keputusan pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu 

(misalnya, dibatasi oleh peraturan). (Clark C. Abt, 1970). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Ibu merupakan suatu lembaga 

pendidikan untuk anak usia dini yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati No. 

14, Gg Sepakat, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Dalam kegiatan 

pembelajaran mengenai agama terutama dalam pengenalan huruf hijaiyah masih 

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang bersifat konvensional 

yaitu masih menggunakan kartu huruf hijaiyah. Dengan cara tersebut anak-anak 

kurang cepat dalam menangkap makna yang sedang disampaikan oleh para guru. 

Adapun salah satu bentuk pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi 

yang dapat diterapkan adalah dengan membangun game edukasi berbasis android. 

Adanya game dalam proses belajar mengajar ini diharapkan dapat menciptakan 
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suasana yang menyenangkan bagi anak sehingga anak tersebut akan dapat 

mengendalikan kecepatan belajarnya sesuai dengan kemampuannya.  

 Game edukasi yang diharapkan saat ini adalah game yang yang mampu 

menghadirkan kualitas gambar yang baik serta mampu menghasilkan interaksi 

dengan pemakainya. Untuk mendukung hal tersebut salah satunya adalah 

penggunaan menerapkan metode Finite State Machine (FSM). FSM adalah sebuah 

metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau 

prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal yaitu state (keadaan), event 

(kejadian) dan action (aksi) (Setiawan, 2006). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka pada penelitian 

ini penulis mengangkat proposal yang berjudul “Game Edukasi Pengenalan Huruf 

Hijaiyah Berbasis Android Dengan Menerapkan Metode FSM”. Penerapan metode 

FSM yaitu pada proses alur kontrol game yang terdiri dari beberapa level yang 

mana pemain akan melengkapi jawaban setiap level untuk dapat melanjutkan ke 

level berikutnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil suatu rumusan  

masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana cara agar anak usia dini dapat mengenal dan memahami huruf 

hijaiyah dengan mudah mengunakan game edukasi berbasis android? 

2. Bagaimana merancang dan membuat Game Edukasi Pengenalan Huruf 

Hijaiyah berbasis android dengan menerapkan metode Finite State Machine 

(FSM) yang dapat dijadikan sebagai media yang menarik dan memudahkan 

anak usia dini dalam mengenal huruf hijaiyah? 
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1.3 Batasan Masalah Penelitian  

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan 

laporan proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan. Adapun batasan atau yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian hanya membahas tentang Game Edukasi untuk pengenalan huruf-

huruf hijaiyah dan tidak membahas sampai penggunaan harakat. 

b. Game ini hanya dapat digunakan pada smartphone dengan operating system 

android dengan versi android minimal Ice Cream Sandwitch (Android 4.0). 

c. Game Edukasi Pengenalan Huruf Hijaiyah ini dibangun untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar di PAUD Harapan Ibu dalam pembelajaran huruf 

hijaiyah. 

  

1.4 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah:   

1. Mengetahui game edukasi berbasis android yang dapat membantu anak usia 

dini dalam mengenal dan memahami huruf hijaiyah dengan mudah. 

2. Merancang dan membuat Game Edukasi Pengenalan Huruf Hijaiyah berbasis 

android dengan menerapkan metode Finite State Machine (FSM) yang dapat 

dijadikan sebagai media yang menarik dan memudahkan anak usia dini 

dalam mengenal huruf hijaiyah? 

 

1.5 Manfaat atau Kontribusi Penelitian  

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagi Penulis dapat menerapkan ilmu dan keahlian yang di dapat selama 

perkuliahan dengan membuat Game Edukasi Pengenalan Huruf Hijaiyah 

yang dapat memudahkan anak usia dini dalam mengenal huruf hijaiyah. 

2. Bagi Pengguna Aplikasi dapat menambah minat belajar anak usia dini dan   

membantu memudahkan anak usia dini dalam mengenal dan memahami 

huruf hijaiyah. 

3. Bagi pihak PAUD Harapan Ibu, aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran yang dapat memudahkan guru dalam mengajarkan  dan 

mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


