
BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.3 Implementasi  

Implementasi adalah realisasi dari aplikasi, pelaksanaan dari suatu 

rencana, ide, model, rancangan, algoritma, atau kebijakan. Didalam ilmu 

komputer, suatu implementasi merupakan realisasi dari spesifikasi teknis atau 

algoritma sebagai sebuah program, komponen perangkat lunak, atau sistem 

komputer lainnya melalui pemrograman dan pengembangan. Mengacu pada 

Gambar 3.1, berikut adalah penjelasan dari masing – masing proses beserta output 

yang dihasilkan. 

 

4.3.1 Tampilan Menu Utama 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 

Menu Utama merupakan tampilan pembuka ketika aplikasi pertama kali 

dijalankan. Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar 4.1. Pada tampilan 
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ini terdapat textview nama dari aplikasi yang berfungsi sebagai informasi kepada 

pengguna mengenai kegunaan dari aplikasi. Pada halaman menu utama terdapat 

tombol mulai yang digunakan untuk menuju ke halaman selanjutnya dan tombol 

keluar apabila pengguna ingin mengakhiri penggunaan aplikasi. 

 

4.3.2 Tampilan Daftar Pengguna 

Tampilan Menu Daftar Pengguna akan tampil setelah tombol mulai pada 

menu utama dipilih. Tampilan ini memiliki text field dan tombol – tombol yaitu 

tombol Simpan dan tombol Kembali. Pengguna dapat mendaftarkan diri dengan 

mengisi nama pada text field. Tombol Simpan untuk menyimpan nama pengguna 

pada ListView, sehingga setiap pengguna memiliki ID masing – masing untuk 

melakukan pembelajaran ini. Jika salah satu nama user ditekan maka masuk ke 

Menu Belajar. Apabila “Nama 1” dipilih, maka yang akan melakukan 

pembelajaran adalah “Nama 1”. Dan Tombol Kembali untuk kembali ke Menu 

Utama.  Tampilan Daftar Pengguna dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Daftar Pengguna 
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4.3.3 Tampilan Pilih Menu 

Setelah memilih pengguna, berikutnya tampil Pilih Menu yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. Pada tampilan ini terdapat textview Nama Pengguna 

yang berfungsi untuk mengetahui nama pengguna yang sedang melakukan 

pembelajaran. Pengguna dapat memilih pembelajaran yang akan dipelajari 

terlebih dahulu. Terdapat tiga Tombol pembelajaran yaitu, Huruf Tunggal, Huruf 

dengan Harokat dan Huruf Sambung yang masing – masing Tombol pembelajaran 

memiliki materi yang berbeda. Jika pengguna ingin belajar menulis huruf tunggal 

maka pengguna dapat menekan tombol sebelah kanan yang bergambar icon huruf 

alif.  

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Pilih Menu 

 

Jika pengguna ingin belajar menulis huruf tunggal dengan harokat maka 

pengguna dapat memilih tombol yang berada ditengah bergambar huruf alif 

berharokat. Sedangkan jika pengguna ingin  belajar menulis huruf sambung maka 

pengguna dapat memilih tombol sebelah kiri yang bergambar icon huruf 
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sambung. pengguna juga dapat melihat hasil penulisan yang telah dilakukan 

dengan menekan tombol Hasil. Jika pengguna ingin keluar dari menu ini maka 

pengguna dapat menekan tombol kembali. 

 

4.3.4 Tampilan Petunjuk 

Setelah memilih jenis pembelajaran, maka berikutnya tampil petunjuk 

penulisan yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. Apabila pengguna telah membaca 

petunjuk, pengguna dapat melanjutkan ke tampilan berikutnya dengan menekan 

tombol Lanjut, apabila ingin kembali ke Menu Belajar maka pengguna dapat 

menekan tombol Kembali. Menu Petunjuk ini dapat ditampilkan kembali pada 

tampilan berikutnya. 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Petunjuk 

 

Tampilan menu petunjuk ini berfungsi memberikan informasi kepada 

pengguna urutan cara untuk menulis huruf arab yang benar sesuai dengan aturan. 

Pada halaman ini terdapat penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus 
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dilakukan pengguna dan bagaimana cara menjalankan aplikasi, sehingga 

pengguna tidak bingung atau salah dalam menjalankan aplikasi. 

 

4.3.5 Tampilan Menu Huruf Arab 

Setelah membaca petunjuk, maka berikutnya tampil Menu Huruf Arab 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. Pada tampilan ini pengguna dapat memilih 

huruf yang akan dipelajari terlebih dahulu. Gambar huruf-huruf arab disusun 

berdasarkan urutan abjad huruf arab dan disajikan dalam bentuk huruf arab. 

Pengguna dapat memilih salah satu gambar yang terdapat pada halaman menu 

huruf untuk melanjutkan proses pembelajaran menulis sesuai dengan gambar 

huruf yang dipilih. 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Menu Huruf Arab 

 

Pada gambar 4.5 dapat dilihat tampilan menu huruf yang terdiri dari 

gambar huruf-huruf arab yang dapat dipilih oleh pengguna, sesuai dengan 

keinginannya. Tombol petunjuk digunakan untuk menampilkan halaman petunjuk 
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cara menulis huruf arab, dan tombol kembali digunakan untuk membuka halaman 

pilihan menu menulis huruf. 

 

4.3.6 Tampilan Halaman Menulis 

A. Huruf Tunggal 

Setelah pengguna memilih huruf yang ada pada Menu Huruf Arab 

misalnya huruf Alif, maka akan muncul Halaman Menulis Huruf Alif tunggal 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. Halaman menulis huruf tunggal muncul 

karena pengguna telah memilih menu huruf tunggal pada tampilan Pilih Menu 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. Selanjutnya pengguna dapat menulis pada 

halaman ini sesuai dengan petunjuk yang ditampilkan sebelumnya. Jika pengguna 

telah selesai menulis, maka akan muncul menu contoh kata benda yang berawalan 

huruf Alif. 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Menulis Huruf Tunggal 
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B. Huruf dengan Harokat 

Setelah pengguna memilih huruf yang ada pada Menu Huruf Arab 

misalnya huruf Alif, maka akan muncul Halaman Menulis Huruf Alif dengan 

harokat yang dapat dilihat pada Gambar 4.7. Halaman menulis huruf dengan 

harokat muncul karena pengguna telah memilih menu huruf dengan harokat pada 

tampilan Pilih Menu yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. Selanjutnya pengguna 

dapat menulis pada halaman ini sesuai dengan petunjuk yang ditampilkan 

sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Halaman Menulis Huruf dengan Harokat 

 

C. Huruf Sambung 

Halaman Menulis Huruf Sambung muncul setelah pengguna memilih 

huruf yang ada pada menu huruf arab, misalnya huruf Alif yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. Halaman menulis huruf sambung muncul karena pengguna telah 

memilih menu huruf sambung pada tampilan Pilih Menu yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. Selanjutnya pengguna dapat menulis pada halaman ini sesuai dengan 
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petunjuk yang ditampilkan sebelumnya. Jika pengguna telah selesai menulis, 

maka akan muncul menu contoh kata benda yang berawalan huruf Alif. 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Menulis Huruf Sambung 

 

4.3.7 Tampilan Menu Contoh 

Berikut adalah tampilan Menu Contoh yang muncul setelah pengguna 

selesai menulis huruf arab yang dipilih. Apabila huruf yang dipilih adalah huruf 

alif, maka Menu Contoh menampilkan contoh kata benda yang berawalan huruf 

alif. Tombol lanjut digunakan untuk melanjutkan menulis huruf berikutnya. 

Tombol kembali digunakan untuk kembali menulis huruf sebelumnya. Tombol 

keluar digunakan untuk kembali ke menu huruf arab. Tampilan Menu Contoh 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Tampilan Menu Contoh 

 

4.3.8 Tampilan Hasil Menulis 

Tampilan Hasil Menulis berfungsi untuk mengetahui hasil dari penulisan 

pengguna, yang dapat dilihat dengan menekan tombol Hasil pada tampilan Pilih 

menu pada Gambar 4.3. Setelah pengguna menekan tombol hasil maka tampil 

menu huruf yang dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Menu Huruf Hasil Menulis 

Pada Gambar 4.10, pengguna dapat memilih salah satu huruf yang 

dikehendaki, untuk melihat hasil dari huruf yang ditulis sebelumnya. Sebagai 

contoh, pengguna ingin melihat hasil penulisan huruf Alif, maka pengguna dapat 
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menekan tombol huruf Alif, lalu tampil hasil penulisan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tampilan Hasil Menulis dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Hasil Menulis 

Gambar 4.11 menampilkan hasil penulisan huruf Alif yang telah dilakukan 

pengguna sebanyak tiga kali penulisan. Hal tersebut ditandai dengan nomor yang 

tertera dibawah gambar. Untuk melihat detil penulisan maka pengguna dapat 

menekan salah satu gambar, sebagai contoh pengguna menekan gambar pada 

nomor 1. Selanjutnya tampil detil hasil gambar pada nomor 1 dengan ukuran yang 

lebih besar, tampilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.12 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Detil Hasil Menulis 
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Pada Gambar 4.12 terdapat gambar yang merupakan detil hasil dari 

penulisan huruf Alif yang dilakukan oleh pengguna. Pada tampilan ini juga 

terdapat textview sebagai informasi yang menampilkan tanggal penulisan, jam 

penulisan dan nama pengguna yang menulis. 

 

4.2 Evaluasi Sistem 

 Setelah melakukan impelementasi sistem, tahap sleanjutnya adalah 

melakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem. Tujuan evaluasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah dibuat ini sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan tujuan atau output yang diharapkan. Uji coba ini akan 

dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Adapun evaluasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1 Uji Coba Fungsi Aplikasi 

Uji coba fungsi aplikasi dilakukan dengan memberikan aplikasi kepada 

pengguna untuk menjalankan aplikasi dan belajar menulis huruf arab pada 

aplikasi. Uji coba kepada pengguna dilakukan untuk melakukan penilaian 

terhadap aplikasi yang dibangun, apakah sudah dibuat sesuai tujuan dan berhasil 

mencapai tujuan. Pada tahap uji coba dilakukan dengan melibatkan 10 orang 

dengan usia yang berbeda-beda sebagai pengguna untuk menjalankan aplikasi 

pembelajaran menulis huruf arab. Berikut ini pada tabel 4.1 disajikan data nama 

pengguna yang akan dijadikan inputan untuk uji coba fungsi aplikasi. 
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Tabel 4.1 Data Nama Pengguna 

No Nama Pengguna Usia 
1 Fauzan 9 th 
2 Husna 8 th 
3 Leli 8 th 
4 Aji 13 th 
5 Erika 13 th 
6 Bima 15 th 
7 Hanum 16 th 
8 Hendra 18 th 
9 Rara 22 th 
10 Agus 20 th 

 

A. Hasil Uji Coba Daftar Pengguna 

Halaman daftar pengguna berfungsi untuk menambah nama pengguna, 

menampilkan nama pengguna, dan mengirimkan pesan ke database agar aplikasi 

dapat memuat hasil kerja dari pengguna yang terpilih. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Daftar Pengguna 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan Status 

1. 

Menambah Nama 
Pengguna Fauzan 

Nama 
Pengguna 
Fauzan 

Nama 
pengguna 
Fauzan tampil 
pada listview 

Sukses 

2. 

Menambah Nama 
Pengguna Husna 

Nama 
Pengguna 
Husna 

Nama 
pengguna 
Husna tampil 
pada listview 

Sukses 

3. 

Menambah Nama 
Pengguna Hanum 

Nama 
Pengguna  
Hanum 

Nama 
pengguna 
Hanum tampil 
pada listview 

Sukses 

4. 

Menambah Nama 
Pengguna Hendra 

Nama 
Pengguna  
Hendra 

Nama 
pengguna 
Hendra tampil 
pada listview 

Sukses 

5. Masuk menu Pilih Nama Tampil nama Sukses 
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berikutnya dengan 
nama pengguna 
Fauzan 

Pengguna 
Fauzan 

pengguna 
Fauzan pada 
halaman pilih 
menu 

6. 
 

Masuk menu 
berikutnya dengan 
nama pengguna Husna 

Pilih Nama 
Pengguna 
Bahtiar 

Tampil nama 
pengguna 
Bahtiar pada 
halaman pilih 
menu 

Sukses 

7. 

Masuk menu 
berikutnya dengan 
nama pengguna Husna 

Pilih Nama 
Pengguna 
Husna 

Tampil nama 
pengguna 
Husna pada 
halaman pilih 
menu 

Sukses 

 

B. Hasil Uji Coba Event 

Pada pembuatan aplikasi belajar menulis huruf arab digunakan beberapa 

event pada pemrograman android untuk mendeteksi dan membaca hasil penulisan 

yang dilakukan oleh pengguna. Pengguna harus meletakkan jarinya pada layar 

untuk dapat menulis dan membentuk pola huruf sesuai dengan titik-titik yang 

tergambar pada halaman menulis. Event yang digunakan untuk mendeteksi 

sentuhan pengguna yaitu actionDown, actionMove, dan actionUp.  

Event actionDown digunakan untuk mendeteksi sentuhan jari ke layar oleh 

pengguna, ketika pertama kali jari menyentuh pada layar maka event actionDown 

akan mendeteksi koordinat layar yang disentuh. Event actionMove digunakan 

untuk mendeteksi gerakan tangan tangan layar yang berpindah dari satu koordinat 

ke koordinat lainnya. Sedangkan event actionUp digunakan untuk mendeteksi 

ketika jari tidak lagi menempel pada layar. Desain uji coba untuk event pada 

aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Event 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
Diharapkan 

Status 

8. Mendeteksi koordinat 
layar yang disentuh 

Sentuhan jari 
pada titik 
berwarna biru 

Koordinat 
selanjutnya 
berwarna merah 

Sukses 

9. Mendeteksi gerakan 
jari pada layar 

Gerakan jari 
tangan ke 
koordinat lain 
tanpa melepas 
sentuhan ke 
layar 

Terbentuk garis 
hitam yang 
menghubungakan 
koordinat satu 
dengan koordinat 
lain 

Sukses 

10. Mendeteksi sentuhan 
yang dilepas dari 
layar 

Melepaskan 
sentuhan jari 
dari layar 

Lingkaran 
berwarna merah 
akan kembali ke 
koordinat awal 
titik berwana biru 
dan garis hitama 
akn terhapus 

Sukses 

11, Mendeteksi koordinat 
terakhir(untuk menu 
badan huruf dan 
harokat) 

Menyentuh 
koordinat 
terakhir dari 
satu bentuk 
dengan benar 

Posisi lingkaran 
berwarna biru 
berpindah pada 
bentuk huruf ke 
dua  

Sukses 

12, Mendeteksi koordinat 
paling akhir dari 
seluruh pola huruf 
(untuk menu badan 
huruf dan harokat) 

Menyentuh 
koordinat 
paling akhir 
dari tiga 
bentuk huruf 

Keluar suara 
sesuai dengan 
huruf yang 
dikerjakan 

Sukses 

13, Mendeteksi hasil 
gambar pola bentuk 
huruf dari beberapa 
koordinat 

Menyelesaikan 
penulisan 
sampai 
koordinat 
paling akhir 

Menampilkan 
contoh 
penggunaan 
huruf dalam 
sebuah kata 

Sukses 

14, Menampilkan titik-
titik koordinat 
penulisan badan huruf 

Memilih menu 
badan huruf 

Menampilkan 
pola huruf 
dengan koordinat 
untuk badan 
huruf 

Sukses 

15, Menampilkan titik-
titik koordinat 
penulisan dengan 
harokat 

Memilih menu 
menulis 
dengan 
harokat 

Menampilkan 
pola huruf 
dengan koordinat 
untuk penulisan 
dengan harokat 

Sukses 

16. Menampilkan titik-
titik koordinat 

Memilih menu 
penulisan 

Menampilkan 
pola huruf Sukses 
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penulisan huruf 
sambung 

huruf sambung dengan koordinat 
untuk penulisan 
huruf sambung 

 

C. Hasil Uji Coba Lihat Hasil Penulisan 

Setiap user yang menggunakan aplikasi akan mendaftar terlebih dahulu, 

tujuannya agar hasil belajar yang dilakukan oleh user dapat disimpan dan dibuka 

lagi dikemudian hari untuk dikoreksi oleh orang tua atau guru. Hasil belajar 

disimpan dalam bentuk capture hasil penulisan, sehingga dapat dilihat apakah user 

mengerjakan sesuai dengan bentuk huruf. Desain uji coba hasil penulisan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

 
Tabel 4.4  Hasil Uji Coba Hasil Penulisan 

 
Test 
Case 
ID 

Tujuan Input Output yang 
Diharapkan 

Status 

17 Menyimpan hasil 
belajar yang sudah 
dilakukan user 

Menyelesaikan 
penulisan pola 
menurut 
koordinat 
huruf 

Capture hasil 
penulisan user 
tersimpan 
dalam 
database 

Sukses 

18 Menampilkan capture 
hasil penulisan oleh 
user 

Memilih nama 
user pada 
halaman daftar 
pengguna 

Menampilkan 
halaman 
penulisan 
sesuai dengan 
hasil 
penulisan 
sebelumnya 

Sukses 

 

Berikut ini akan disajikan hasil uji coba hasil penulisan dari 10 pengguna. 

Masing-masing pengguna memiliki kemampuan untuk menulis yang berbeda dan 

hasil yang disimpan oleh aplikasi juga menunjukkan perbedaan hasil penulisan 10 

pengguna tersebut. 
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Uji coba aplikasi dilakukan oleh 10 pengguna dengan usia yang berbeda-

beda. Untuk Fauzan dan Husna mewakili pengguna yang masih anak-anak usia 

sekolah dasar sehingga untuk menggunakan aplikasi ini harus dibimbing oleh 

orang tua dan diarahkan untuk menulis pada pembelajaran badan huruf.   

Uji coba aplikasi yang dilakukan oleh Aji, Hanum, dan Hendra dilakukan 

sampai pada tahap pembelajaran dengan harokat dan huruf sambung. Uji coba 

aplikasi yang dilakukan oleh ketiga pengguna ini dilakukan secara mandiri, 

karena Aji, Hanum dan Hendra mewakili pengguna usia remaja atau pemula. 

 

1. Badan Huruf 

Badan huruf merupakan dasar dari pembelajaran menulis huruf arab, untuk 

itu semua pengguna diarahkan untuk belajar menulis badan huruf terlebih dahulu 

sebelum melanjutkan belajar untuk menulis huruf yang disertai harokat dan huruf 

sambung. Pada uji coba belajar menulis badan huruf hanya dilakukan mulai dari 

huruf alif sampai dengan huruf Kho’. 

Pada table hasil pembelajaran penulisan badan huruf dibawah ini, terlihat 

perbandingan hasil penulisan dari 10 pengguna untuk masing-masing pengguna 

dan hasil penulisan yang dilakukan oleh pengguna sebanyak tiga kali. 

 
a. Alif: 

Tabel 4.5 Hasil Penulisan Badan Huruf Alif 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 
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Husna 

   

Leli 

   

Aji 

   

Erika 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 
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Agus 

   

 

Pada tabel 4.5 menampilkan hasil penulisan huruf Alif yang dilakukan 

oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, 

pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat 

dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf Alif sesuai pola huruf 

yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf Alif. 

 

b. Ba’: 

Tabel 4.6 Hasil Penulisan Badan Huruf Ba 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 

   

Husna 

   

Leli 

   

Aji 
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Erika 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Tabel 4.6 menampilkan hasil penulisan huruf Ba’ yang dilakukan oleh 10 

pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran 

ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para 

pengguna telah belajar menulis huruf Ba’ sesuai pola huruf yang tersedia, dan 

telah mengenali penulisan huruf Ba’.  
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c. Ta’: 

Tabel 4.7 Hasil Penulisan Badan Huruf Ta 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 

   

Husna 

   

Leli 

   

Aji 

   

Erika 

   

Bima 

   

Hanum 
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Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Tabel 4.7 menampilkan hasil penulisan huruf Ta’ yang dilakukan oleh 10 

pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran 

ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para 

pengguna telah belajar menulis huruf Ta’ sesuai pola huruf yang tersedia, dan 

telah mengenali penulisan huruf Ta’. 

 

d. Tsa’: 

Tabel 4.8 Hasil Penulisan Badan Huruf Tsa’ 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 

   

Husna 
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Leli 

   

Aji 

   

Erika 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 
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Tabel 4.8 menampilkan hasil penulisan huruf Tsa’ yang dilakukan oleh 10 

pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran 

ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para 

pengguna telah belajar menulis huruf Tsa’ sesuai pola huruf yang tersedia, dan 

telah mengenali penulisan huruf Tsa’. 

 

e. Jim: 

Tabel 4.9 Hasil Penulisan Badan Huruf Jim 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 

   

Husna 

   

Leli 

   

Aji 

   

Erika 
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Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

  

Tabel 4.9 menampilkan hasil penulisan huruf Jim yang dilakukan oleh 10 

pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran 

ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para 

pengguna telah belajar menulis huruf Jim sesuai pola huruf yang tersedia, dan 

telah mengenali penulisan huruf Jim. 
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f. Kha: 

Tabel 4.10 Hasil Penulisan Badan Huruf Kha 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 

   

Husna 

   

Leli 

   

Aji 

   

Erika 

   

Bima 

   

Hanum 
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Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Tabel 4.10 menampilkan hasil penulisan huruf Kha’ yang dilakukan oleh 

10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, 

pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat 

dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf Kha’ sesuai pola huruf 

yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf Kha’. 

 

g. Kho: 

Tabel 4.11 Hasil Penulisan Badan Huruf Kho 

Nama Pembelajaran Ke- 1 Pembelajaran Ke-2 Pembelajaran Ke-3 

Fauzan 

   

Husna 
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Leli 

   

Aji 

   

Erika 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 
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Tabel 4.11 menampilkan hasil penulisan huruf Kho’ yang dilakukan oleh 

10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, 

pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut dapat 

dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf Kho’ sesuai pola huruf 

yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf Kho’. 

 

2. Huruf dengan Harokat 

Huruf arab dapat dibaca setelah diberi tanda baca atau harokat. Pengguna 

yang telah menyelesaikan pembelajaran menulis badan huruf dapat melanjutkan 

pembelajaran menulis huruf arab dengan menggunakan harokat. Fungsinya adalah 

memperkenalkan tata cara yang benar untuk langkah-langkah menulis huruf arab 

dengan harokat yang dimulai dari penulisan badan huruf sampai selesai, kemudian 

dilanjutkan untuk menulis harokatnya. 

Pengguna yang belajar menulis huruf arab dengan harokat adalah Aji, 

Bima, Hanum, Hendra, Rara dan Agus. Hal ini disebabkan oleh waktu yang 

dimiliki para pengguna untuk belajar dan tingkat penyelesaian penulisan oleh 

pengguna. Pengguna Leli, Erika, Fauzan dan Husna tidak melakukan proses 

pembelajaran menulis dengan harokat karena proses pembelajaran setiap orang 

berbeda-beda, ada yang dapat menangkap perintah dengan cepat dan ada yang 

harus mengulangi beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang benar. 
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a. Alif 

Tabel 4.12 Hasil Penulisan Huruf Alif dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Pada Tabel 4.12 menampilkan hasil penulisan huruf Alif dengan harokat 

fathah, kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, 

yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. 

Dari tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar 
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menulis huruf Alif dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, 

dan telah mengenali penulisan huruf Alif dengan harokat fathah, kasrah dan 

dhumah. 

  

b. Ba 

Tabel 4.13 Hasil Penulisan Huruf Ba dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 
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Tabel 4.13 menampilkan hasil penulisan huruf Ba’ dengan harokat fathah, 

kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu 

pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari 

tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis 

huruf Ba’ dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, dan telah 

mengenali penulisan huruf Ba’ dengan harokat fathah, kasrah dan dhumah. 

 

c. Ta 

Tabel 4.14 Hasil Penulisan Huruf Ta dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 
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Agus 

   

 

Tabel 4.14 menampilkan hasil penulisan huruf Ta’ dengan harokat fathah, 

kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu 

pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari 

tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis 

huruf Ta’ dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, dan telah 

mengenali penulisan huruf Ta’ dengan harokat fathah, kasrah dan dhumah. 

 

d. Tsa 

Tabel 4.15 Hasil Penulisan Huruf Tsa dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 

   

Bima 

   

Hanum 

   



106 

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Tabel 4.15 menampilkan hasil penulisan huruf Tsa’ dengan harokat fathah, 

kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu 

pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari 

tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis 

huruf Tsa’ dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, dan telah 

mengenali penulisan huruf Tsa’ dengan harokat fathah, kasrah dan dhumah. 

 

e. Jim 

Tabel 4.16 Hasil Penulisan Huruf Kha dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 
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Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Tabel 4.16 menampilkan hasil penulisan huruf Jim dengan harokat fathah, 

kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu 

pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari 

tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis 

huruf Jim dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, dan telah 

mengenali penulisan huruf Jim dengan harokat fathah, kasrah dan dhumah. 
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f. Kha 

Tabel 4.17 Hasil Penulisan Huruf Kha dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 

   

 

Tabel 4.17 menampilkan hasil penulisan huruf Kha dengan harokat fathah, 

kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu 

pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari 

tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis 
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huruf Kha’ dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, dan telah 

mengenali penulisan huruf Kha’ dengan harokat fathah, kasrah dan dhumah. 

 

g. Kho 

Tabel 4.18 Hasil Penulisan Huruf Kho dengan Harokat 

Nama Pembelajaran Ke- 4 Pembelajaran Ke-5 Pembelajaran Ke-6 

Aji 

   

Bima 

   

Hanum 

   

Hendra 

   

Rara 

   

Agus 
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Tabel 4.18 menampilkan hasil penulisan huruf Kho’ dengan harokat 

fathah, kasrah dan dhumah yang dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, 

yaitu pada kolom pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. 

Dari tiga penulisan tersebut dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar 

menulis huruf Kho’ dengan harokat sesuai pola huruf dan harokat yang tersedia, 

dan telah mengenali penulisan huruf Kho’ dengan harokat fathah, kasrah dan 

dhumah. 

 

3. Huruf Sambung 

Uji coba pada pengguna yang melakukan pembelajaran menulis huruf 

sambung hanya untuk pengguna Hanum dan Hendra. Hal ini disebabkan oleh 

proses pembelajaran setiap orang berbeda-beda, ada yang dapat menangkap 

perintah dengan cepat dan ada yang harus mengulangi beberapa kali untuk 

mendapatkan hasil yang benar. Berikut ini adalah hasil penulisan huruf sambung 

oleh Hanum dan Hendra. 

a. Alif 

Tabel 4.19 Hasil Penulisan Huruf Sambung Alif 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 

   

Hendra 
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Pada Tabel 4.19 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Alif yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Alif 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Alif. 

 

b. Ba 

Tabel 4.20 Hasil Penulisan Huruf Sambung Ba 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 

   

Hendra 

   

 

Tabel 4.20 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Ba’ yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Ba’ 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Ba’. 
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c. Ta 

Tabel 4.21 Hasil Penulisan Huruf Sambung Ta 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 

   

Hendra 

   

 

Pada Tabel 4.21 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Ta’ yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Ta’ 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Ta’. 

 

d. Tsa 

Tabel 4.22 Hasil Penulisan Huruf Sambung Tsa 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 
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Hendra 

   

 

Pada Tabel 4.22 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Tsa’ yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Tsa’ 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Tsa’. 

 

e. Jim 

Tabel 4.23 Hasil Penulisan Huruf Sambung Jim 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 

   

Hendra 

   

 
Pada Tabel 4.23 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Jim yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Jim 



114 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Jim. 

 

f. Kha 

Tabel 4.24 Hasil Penulisan Huruf Sambung Kha 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 

   

Hendra 

   

 

Pada Tabel 4.24 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Kha’ yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Kha’ 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Kha’. 
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g. Kho 

Tabel 4.25 Hasil Penulisan Huruf Sambung Kho 

Nama Pembelajaran Ke- 7 Pembelajaran Ke-8 Pembelajaran Ke-9 

Hanum 

   

Hendra 

   

 

Pada Tabel 4.25 menampilkan hasil penulisan huruf sambung Kho’ yang 

dilakukan oleh 10 pengguna sebanyak tiga kali, yaitu pada kolom pembelajaran 

ke-1, pembelajaran ke-2, dan pembelajaran ke-3. Dari tiga penulisan tersebut 

dapat dilihat bahwa para pengguna telah belajar menulis huruf sambung Kho’ 

sesuai pola huruf yang tersedia, dan telah mengenali penulisan huruf sambung 

Kho’. 
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