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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca Al-qur'an dengan baik dan benar, merupakan salah satu kewajiban 

umat muslim. Huruf hijaiyah menjadi sebuah bekal besar guna belajar al-Qur’an, 

Kitab suci agama Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab yang terdiri dari 29 

macam huruf terdapat beberapa bentuk dan bunyi huruf yang hampir sama. Dalam 

pembelajaran Al-Quran sebaiknya dilakukan pada anak sejak dini, agar lebih 

mudah memahami dan menghafal  huruf-huruf hijaiyah di memorinya 

dibandingkan usia dewasa (Gunawan, 2019). Mengenal huruf hijaiyah dan cara 

membacanya dengan baik dan benar memang membutuhkan kesabaran dan 

ketekunan. Adapun tanda baca yang disebut harakat, dengan mengenal harakat 

kamu akan mengetahui bagaimana cara membaca Al-quran, harakat menjadi 

penentu bagaimana huruf hijaiyah dibaca dalam Al-quran. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manfaat positif 

bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Saat ini alat komunikasi sudah menjadi 

bagian dari hidup manusia salah satunya smartphone. Smartphone merupakan 

perangkat seluler yang dilengkapi dengan sistem operasi layaknya komputer yang 

menyajikan fitur canggih. Termasuk dalam dunia teknologi pendidikan , yang 

mana dapat membantu proses belajar siswa dengan mencari suatu informasi 

tambahan dari internet secara online. Dalam perkembangan teknologi ini banyak 

aplikasi pembelajaran interaktif  baru yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak 

untuk dapat lebih membantu meningkatkan pemahaman terhadap hal-hal yang 

bersifat menambah pengetahuan.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, menurut Wasito 

selaku guru agama islam menerangkan bahwa banyak siswa yang masih kesulitan 

membaca dan menghafal huruf-huruf hijaiyah pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam. Proses pembelajaran di SD Negeri Sambirejo 4 masih menggunakan 
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metode konvensional yaitu pembelajaran dengan metode ceramah terpusat pada 

guru yang menjadi sumber utama pengetahuan dengan penggunaan buku panduan 

sesuai kurikulum yang membuat siswa cenderung pasif dengan media yang kurang 

menarik sebagai timbal balik siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Pada 

materi huruf hijaiyah siswa dituntut untuk memahami, menghafal dan fokus pada 

materi semua huruf dan bentuk hijaiyah. Hal ini membuat siswa kurang fokus dan 

bosan, sehingga  dalam materi pembelajaran akan lebih lama diserap oleh siswa. 

Kesulitan yang dirasakan siswa ketika belajar membaca huruf-huruf hijaiyah 

yaitu kesulitan menghafal persamaan ciri dan bentuk pada beberapa huruf hijaiyah, 

kesulitan pengucapan makhraj yang benar. Faktor-faktor penyebab siswa kesulitan 

belajar, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya daya 

ingat siswa dalam menghafal rendah, siswa tidak memiliki semangat atau motivasi 

dari dalam diri untuk belajar menghafal huruf hijaiyah, lidah siswa yang kaku 

ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Faktor eksternal diantaranya siswa tidak 

mengikuti kegiatan TPA atau kurang diperkenalkan oleh keluarga di rumah, latar 

belakang sekolah dasar, pengaruh pergaulan dengan teman, baik di sekolah 

maupun di rumah.  

Pemahaman siswa terhadap materi membutuhkan media yang interaktif untuk 

proses pembelajaran agar materi tersampaikan dengan baik. Proses belajar di kelas 

tidak hanya dikategorikan dengan permainan yang mengandalkan kekuatan fisik 

saja akan tetapi bisa juga menggunakan aplikasi android ( Astuti, Aryadi, dan 

Sumaryanti, 2020). Kekreatifan guru dalam menginovasikan metode pembelajaran 

sangat berperan penting dalam proses pembelajaran (Astuti et al., 2020). Adapun 

media yang dikembangkan yaitu media pembelajaran berbasis android untuk 

mendukung pelajaran bahasa indonesia kelas 1 Sekolah Dasar (Astuti et al., 2020). 

Pada penelitian Wanda Ramansyah (2016) media yang dimuat menyajikan 

menu materi yang kurang lengkap hanya berupa membaca dan tanda baca huruf 

hijaiyah , selain itu latihan soal disajikan tidak acak. Perbandingan media yang 

akan dikembangkan oleh peneliti adalah menyajikan menu materi dengan fitur 
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yang lengkap seperti membaca huruf  hijaiyah, tanda baca huruf hijaiyah, menulis 

huruf hijaiyah, Susun kata, dan mencocokkan huruf hijaiyah. Media dibuat dengan 

interaktif yang akan memberikan timbal balik berupa nilai kepada siswa setelah 

mengerjakan soal secara acak.   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengembangkan sebuah  

media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kepahaman siswa dan 

lebih tertarik dalam belajar huruf-huruf hijaiyah , selain itu dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi di kelas secara jelas dan tidak membosankan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perlu identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya motivasi belajar anak terhadap pembelajaran huruf hijaiyah. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan guru sangat monoton sehingga  siswa 

merasa bosan dan kurang memahami. 

c. Kurangnya inovasi guru dalam  memanfaatkan teknologi ke dalam metode 

pembelajaran di kelas. 

d. Siswa kesulitan dalam belajar menghafal huruf hijaiyah dan harakatnya. 

e. Perlunya media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini diberikan pembatasan masalah agar penelitian difokuskan pada 

tujuan awal dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah : 

a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran huruf 

hijaiyah untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar. 

b. Penelitian ini mencakup materi tentang huruf hijaiyah dan harakat untuk siswa 

kelas 1 Sekolah Dasar. 

c. Media pembelajaran dikembangkan menggunakan software Construct 2 dan 

dapat dijalankan pada platform android. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan  penelitian ini 

adalah : 

a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran huruf hijaiyah berbasis 

Android di Sekolah Dasar ? 

b. Bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran huruf hijaiyah di 

Sekolah Dasar  ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ada : 

a. Untuk membuat media pembelajaran yang interaktif tentang huruf hijaiyah 

berbasis android di Sekolah Dasar. 

b. Untuk menguji kelayakan media pembelajaran huruf hijaiyah berbasis android 

di Sekolah Dasar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teori 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan wawasan bagi  

peneliti lain untuk mengembangkan media pembelajaran menggunakan 

Construct 2 . 

2) Dapat menjadi pembanding bagi guru atau peneliti lain mengenai 

perbedaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran atau 

tidak. 

3) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi guru dalam hal penggunaan 

media pembelajaran yang interaktif . 

b. Manfaat Praktek 

1) Bagi Siswa 

Dapat membantu siswa dalam pemahaman materi pengenalan huruf 

hijaiyah serta menjadikan sarana praktek belajar yang menarik bagi siswa. 

2) Bagi Guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan sebagai alternatif guru dalam 

menyampaikan pembelajaran huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 

 

 


