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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan merupakan hal yang selalu terjadi pada segala bidang dalam 

kehidupan manusia. Dapat dikatakan teknologi informasi merupakan salah satu 

faktor yang sangat mempengaruhi perubahan tersebut. Perkembangan teknologi 

informasi sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti 

yang terlihat pada teknologi internet dan web serta penggunaannya sebagai sebuah 

sarana tukar menukar informasi. Berdasarkan data yang didapatkan oleh 

Intenational Data Corporation (IDC), PT Telkom, dan Nokia Siemens Network, 

pengguna internet pada tahun 2006 mencapai 20 juta, maka selanjutnya menjadi 

25 juta (2007), 31 juta (2008), 40,4 juta (2009), serta 48,7 juta pada akhir tahun 

2010 lalu, dan diperkirakan akan terus meningkat. 

Berdasarkan grafik peningkatan tersebut, menjadikan penggunaan 

teknologi internet dan web menjadi salah satu aspek yang sangat melekat dalam 

segala bidang, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Sebagai contoh, 

pemanfaatannya sebagai e-learning dan e-library, atau hanya sebagai web blog 

dengan materi ilmu pengetahuan. Dengan teknologi internet dan web tersebut 

pertukaran informasi ilmu pengetahuan menjadi lebih cepat karerna informasi 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 

Dalam kaitannya dengan pengajaran doa-doa harian anak yang dilakukan 

oleh orang tua, sering kali menimbulkan kejenuhan. Kejenuhan tersebut timbul 

dikarenakan para orang tua biasanya hanya mengandalkan kemampuan teoritis 

mereka atau hanya menggunakan media pembelajaran konvensional seperti buku. 

Untuk itu diperlukan sebuah media pembelajaran lain yang dapat meningkatkan 

minat dan perhatian anak terhadap proses pembelajaran tersebut.  

Pada umumnya anak-anak menyukai segala sesuatu yang animatif. Maka 

berdasarkan hal tersebut saat ini diperlukan sebuah media pembelajaran yang 

animatif dan interaktif, serta sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan 

secara luas. Sehingga media pembelajaran itu dapat diakses kapan saja dan 
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dimana saja. Oleh karena itu media pembelajaran dapat dibuat dengan 

menggunakan atau dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Dengan 

adanya media pembelajaran yang dapat diakses secara luas, diharapkan 

penyampaian informasi dan pengajaran doa-doa menjadi lebih cepat. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dibuat sebuah 

media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi flash, internet dan web. 

Flash akan membuat media pembelajaan menjadi animatif, serta teknologi 

internet dan web akan menjadikan media pembelajaran dapat digunakan secara 

luas. Maka pada tugas akhir ini penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang 

pengembangan perangkat lunak dengan judul ”Media Pembelajaran Doa-doa 

Harian Anak Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Berbasis Flash 

Web” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang 

muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sebuah media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat belajar anak dan menurunkan tingkat kejenuhan anak 

dalam belajar doa-doa harian ? 

2. Bagaimana membangun sebuah media pembelajaran yang dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja ? 

3. Bagaimana membangun sebuah media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi flash dan teknologi web ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Membangun suatu aplikasi atau sebuah media pembelajaran yang digunakan 

sebagai alat bantu ajar interaktif untuk mengajarkan doa-doa harian anak. 

2. Membangun sebuah media ajar yang juga dapat meningkatkan kemampuan 

penguasaan anak terhadap doa-doa harian. 
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3. Membangun sebuah aplikasi yang animatif, sehingga dapat menarik perhatian 

anak terhadap proses pembelajaran. 

4. Membuat media pembelajaran yang dapat diakses dan digunakan kapan saja 

dan dimana saja dengan menggunakan internet. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan data-data yang didapat, maka dalam penulisan laporan dan 

pembangunan media pembelajaran ini akan dibatasi cakupan masalahnya. Adapun 

batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini difokuskan penggunaannya untuk anak-anak usia 4-9 tahun. 

2. Materi ajar yang terdapat dalam aplikasi ini terbatas pada pembelajaran 

mengenal huruf hijaiyah dan pembelajaran doa-doa sehari-hari yang disertai 

pengucapan arab, tulisan arab latin dan terjemahan bahasa indonesia. 

3. Media pembelajaran doa-doa harian anak ini dapat diakses dan digunakan 

dengan menggunakan internet. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Pelaksanaan tugas akhir yang dilakukan merupakan sebuah kegiatan 

penelitian, sehingga dituntut melaporkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. 

Kegiatan tersebut terdiri dari 2 tahap aktivitas, yaitu : 

1. Pengumpulan Data, kegiatan ini dilakukan untuk mencari pokok permasalahan 

yang yang dibutuhkan dalam tahapan pembangunan sistem informasi. 

Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa aktivitas sebagai 

berikut : 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian langsung terhadap sistem-sistem pembelajaran doa-doa harian 

anak yang pernah dikembangkan. 

b. Wawancara (Interview) 

Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang mengerti tentang 

sistem-sistem pembelajaran doa-doa harian anak yang pernah ada. 
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c. Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

d. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

 

2. Pembangunan Perangkat Lunak, kegiatan ini merupakan kegiatan tahap kedua 

dari rangkaian proses penelitian yang dilakukan. Perangkat lunak yang akan 

dibangun adalah sebuah media pembelajaran berbasis flash web. Metoda yang 

digunakan pada pengembangan media pembelajaran ini yaitu metoda 

pengembangan perangkat lunak berorientasi aliran data dengan model 

waterfall. Model watefall mempunyai beberapa tahapan aktivitas yang 

berbeda. Adapun tahapan model waterfall adalah sebagai berikut : 

1. Requirements analysis and definition, mengumpulkan kebutuhan secara 

lengkap kemudian kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus 

dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2. System and software design, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai 

dikumpulkan secara lengkap. 

3. Implementation and unit testing, desain program diterjemahkan ke dalam 

kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah 

ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. 

4. Integration and system testing, penyatuan unit-unit program kemudian 

diuji secara keseluruhan (system testing). 

5. Operation and maintenance, mengoperasikan program dilingkungannya 

dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena 

adaptasi dengan situasi sebenarnya.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua landasan teori, membahas tentang teori-teori yang digunakan 

penulis untuk membangun sistem yaitu konsep basis data, rekayasa perangkat 

lunak, konsep sistem informasi dan membahas secara singkat mengenai bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem yang 

dibangun. 

Bab tiga analisis sistem, bab ini membahas prinsip kerja sistem lama, 

analisis sistem baru, hasil analisis, dan sistem baru yang diusulkan. 

Bab empat perancangan sistem, bab ini membahas tentang tahapan 

perancangan perangkat lunak, yang meliputi perancangan basis data, prosedur 

algoritma perancangan struktur dan pseudocode, struktur menu, penjelasan 

struktur menu, dan perancangan antarmuka. 

Bab lima implementasi sistem, merupakan bagian kelima dari laporan 

ini. Pada bagian ini akan dibahas mengenai implementasi rancangan aplikasi 

sistem, mulai dari implementasi lingkungan hardware, software, dan antarmuka 

yang siap digunakan. 

Bab enam kesimpulan dan saran, membahas tentang kesimpulan yang 

didapatkan selama melakukan penelitian serta saran-saran yang ada berkaitan 

dengan aplikasi ini. 


