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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini sangat diperlukan untuk menunjang tumbuh 

kembang anak. salah satu kemajuan pertama yang harus dilakukan adalah 

mengajarkan anak membaca abjad Iqra. saat membaca abjad huruf-huruf iqra, kita 

perlu mendalami makna huruf, bacaan dan tanda baca agar apa yang kita baca dan 

pelajari menjadi baik dan benar (Dhita Wulan Dari, 2020) disaat seperti 

sekarangini, ternyata masih ada banyakelemental. memberikan siswa yang masih 

tersandung: ketika membaca Iqra dengan benar (Tahalli, 2017) itu terjadi karena 

kurangnya pemahaman pedagogis untuk membenahi makna dasar tajwid, 

mempelajari bacaan Iqra atau memperkenalkan huruf hijayah yang dibuat dari 

orang tua dan tutor siswa secara langsung,  

Sehingga hal ini tentunya menjadi salah satu tugas guru agama dan guru 

tajwid untuk menggantikan peran orang tua dalam mengajarkan siswa membaca 

iqra dan pengenalan syair hijayah di lingkungan sekolah tersebut. lebih 

membimbing siswa untuk membaca huruf Iqra dengan baik dan benar. bekerja 

secara akurat yang beralamatkan pada jalan raya untung soenopati dusun Tlega lega 

siswa/siswi di SDN 3 Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

selatan permasalahan yang sering muncul di sekolah ini adalah masih banyak siswa 

yang belum bisa membaca kitabIqro dengan baik dan benar, bahkan beberapa siswa 

kesulitan menemukan huruf Hijayah seperti (Jim), (Kha), (Kho),  

Oleh karena itu,sarana yang digunakan untuk mempelajari dan mengenal 

huruf Hijaiyah di dahulukan untuk kitab Iqra dan juga penjelasan lisan (Tahalli, 
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2017). Teknologi augmented reality (AR) berkembang di era perkembangan 

smartphone yang pesat seperti sekarang ini. Augmented reality adalah teknologi 3D 

real-time yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. menurut (Muntanah 

et al., 2017) penggunaan augmented reality sebagai media pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami konsep dan teori, merangsang siswa untuk berpikir 

secara konseptual dan merasakan kecanggihan teknologi aplikasi 3D, 

meningkatkan representasi (gambar) atau persepsi (interpretasi) dan menciptakan 

lingkungan belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa agar lebih 

menyenangkan serta lebih mudah dipahami Menurut (Sudaryanto, 2019) 
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1.2 Perumusan Masalah 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Belum bisa maksimalnya penerapan 

teknologi informasi pada pendidikan di sekolah dasar, oleh karena itu bagaimana membangun 

sebuah aplikasi mengenal huruf hijaiyah berbasis Augmented Reality menggunakan iqro”. 

spidol sebagai sarana atau alat bantu dalam proses pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah 

pada siswa SDN 3 Karanganyar”  

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah “membuat dan 

mengimplementasikan aplikasi pengenalan huruf hijaiyah berbasis Augmented Reality”. 

menggunakan marker buku iqro agar lebih dimengerti oleh siswa/siswi SDN 3 Karanganyar 

dalam pembelajaran membaca abjad huruf hijaiyah. 

1.4 Batasan Masalah 

 Untuk membatasi ruang lingkup materi yang terlalu luas pada penelitian ini, maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya berjalan pada mobile yang memiliki konfigurasi platform android. 

2. Aplikasi ini menggunakan pengujian ISO 25010 untuk mengevaluasi kualitas sistem nya 

3. Aplikasi ini hanya dapat menampikan huruf hijaiyah yang berjumlah 30 buah 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut '' Dengan adanya 

aplikasi ini yang diharapkan mampu memberikan solusi kepada siswa/siswi dalam 

permasalahan membaca huruf hijaiyah agar lebih mudah dipahami secara lebih merinci''.   

 


