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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Multimedia interaktif sebagai media pengajaran bermanfaat bagi semua usia 

dan semua bentuk ilmu pengetahuan. Enam tahun pertama masa anak sebagai 

jangka waktu yang paling penting bagi perkembangannya. Tahun pra-sekolah 

menjadi masa anak membina kepribadian mereka. Karenanya untuk 

mengembangkan minat dan potensi anak harus dilakukan pada masa awal ini agar 

anak menjadi diri mereka dengan segala kelebihannya. “Orang tua dan pendidik 

harus dapat membantu merealisasikan potensi anak untuk menimba ilmu 

pengetahuan, bakat, dan kepribadian yang utuh” (Gerald Lee Gutek, 2004: 3).  

Pemanfaatan media pengajaran melalui media interaktif, memudahkan 

interaktif antara tenaga pengajar dengan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar. “Pemanfaatan media pengajaran dalam proses belajar mengajar 

diperlukan karena dapat membangkitkan motivasi peserta didik, memberikan 

orientasi, memberikan ilustrasi, mengadakan evaluasi, memberikan tugas, 

memberikan ringkasan dan memberikan kemudahan interaksi lainnya antara 

pengajar dan peserta didik” (Kemp & Dayton, 1985: 28). 

Keberhasilan multimedia interaktif sebagai media pengajaran, pada 

akhirnya juga dapat diterapkan pada bidang yang lain. Seperti halnya dalam 

bidang spiritual. Pembelajaran Al-Qur’an sebagai salahsatu bidang spiritual, 

sudah ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak kecil, karena pada 

masa tersebut anak-anak, tidak hanya orang tua tetapi sekolah-sekolah Taman 



2 

 

Kanak-Kanak, khususnya sekolah yang berbasis Islami juga melakukan hal yang 

sama. Tetapi hal itu tidak mudah untuk dilakukan karena anak-anak akan 

cenderung lebih senang bermain daripada belajar. Pada usia anak-anak khususnya 

TK (Taman Kanak-Kanak), Al-Qur’an dapat dipelajari dengan menggunakan 

metode Iqra’ karena dengan metode tersebut anak-anak akan dapat lebih mudah 

memahami dan membaca Al-Qur’an apalagi didukung dengan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

“Multimedia interaktif adalah media yang terdiri dari banyak  komponen / 

media yang saling terhubung antara satu dengan yang lain yaitu teks, grafik, 

audio, dan interaktivitas” (Green & Brown, 2002: 2). Multimedia interaktif 

banyak dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media presentasi, pembelajaran 

(CD interaktif), kuis interaktif, game, profil diri atau perusahaan dan lainnya, 

secara lebih spesifik multimedia interaktif dapat menampilkan data dengan lebih 

menarik. “Menariknya tampilan inilah yang menyebabkan multimedia interaktif 

bermanfaat dalam pembelajaran oleh tenaga pengajar, dapat memperkaya, dan 

memperdalam proses belajar mengajar di kelas” (Winkel, 1991: 4). 

Untuk mempelajari Al-Qur’an dibutuhkan cara/metode yang sesuai agar 

mudah dalam pemahamannya. Banyak metode yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an, diantaranya adalah metode iqra’, Al-Baghdadi, An-

Nadhiyah, Jibril, dan Qiro’ati. Metode-metode tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, akan tetapi yang umum dan paling banyak digunakan 

di Indonesia adalah metode iqra’, karena metode ini menekankan langsung pada 

latihan membaca secara bertahap berdasarkan jilid yang ada pada buku panduan 

membaca Al-Qur’an yang disebut buku iqra’. Buku ini terdiri dari 6 jilid, yaitu 
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jilid 1-6, pada jilid 1 (awal) pembelajaran dimulai dengan pengenalan huruf 

hijaiyah. 

“Hijaiyah atau huruf Arab yaitu huruf yang dipergunakan dalam penulisan 

kitab suci Al-Qur’an” (Effendy, 2005: 4). Dalam pembelajaran huruf Arab 

memang tidak begitu mudah, apalagi untuk anak-anak. Juga banyak orang tua 

yang kesulitan memperkenalkan hijaiyah pada anak-anaknya, bahkan bukan tidak 

mungkin masih ada orang tua dari anak-anak tersebut yang tidak tahu banyak 

tentang huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah kepada anak-anak ini harus 

dengan metode yang mudah dan menarik perhatian. Kini sudah banyak metode 

pembelajaran Al-Qur’an dimana-mana, antara lain adanya buku panduan 

membaca Al-Qur’an, sedangkan untuk anak-anak ada buku iqra’, buku ini 

berisikan huruf-huruf hijaiyah dimulai dengan tingkatan yang paling rendah. 

Tidak sedikit anak-anak yang malas belajar menggunakan buku iqra’ ini 

dikarenakan segi pengemasan yang kurang menarik. Anak-anak akan lebih 

tertarik belajar dengan buku yang penuh warna atau media dengan desain yang 

menarik. 

Taman Kanak-Kanak Islam saat ini sudah mulai memanfaatkan perangkat 

multimedia seperti komputer dan internet, bahkan menggunakan bahasa Inggris 

dalam sehari-hari khususnya yang bertaraf internasional/full day school atau 

bahkan yang bertaraf nasional sekalipun yang sudah mulai banyak ada di sekitar 

kita, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam berdialog. 

Penguasaan berbahasa Inggris sejak dini sangat diperlukan sehingga mereka 

mampu bersaing dengan anak-anak lain di luar sana. Oleh karena itu pembelajaran 
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yang berbasis multi language diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar 

mengajar mereka. 

Salahsatu media belajar yang efektif adalah multimedia interaktif flash, 

karena media interaktif flash terdapat banyak unsur di dalamnya yaitu unsur–

unsur yang ada di multimedia. Desain interaktif yang berbasis flash, terdapat 

banyak efek animasi yang bisa diterapkan, sehingga user tidak hanya melihat 

informasi berupa teks namun juga dapat menikmati informasi yang dilengkapi 

dengan efek animasi audio-visual. Oleh karena itu, dibuatlah CD Interaktif 

mengenai pembelajaran Al-Qur’an mengenai pengenalan huruf hijaiyah dengan 

fitur multi language yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

sehingga anak-anak dapat belajar dengan maksimal dan menyenangkan karena 

disertai dengan animasi dan karakter yang bernama Rani yang tentunya akan 

menarik perhatian mereka. Rani adalah seorang anak berumur 5 tahun yang selalu 

ceria dan bersemangat, dengan sifatnya yang demikian Rani akan mengajak anak-

anak untuk belajar bersamanya. 

Harapan dengan adanya CD interaktif pembelajaran huruf hijaiyah ini agar 

mampu meningkatkan akhlaq, akidah, dan moral sekaligus meningkatkan 

penguasaan berbahasa Inggris anak-anak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pembuatan CD pembelajaran interaktif ini 

berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat media pembelajaran interaktif Al-Qur’an berbasis multi 

language dengan menggunakan metode Iqra’? 
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2. Bagaimana membuat media pembelajaran interaktif Al-Qur’an yang 

mengajarkan pengenalan huruf hijaiyah untuk anak-anak? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah diatas yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Media pembelajaran berbasis flash. 

2. Materi yang dibahas adalah pengenalan 28 huruf hijaiyah. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Iqra’ jilid 1. 

4. Anak-anak yang dimaksud disini adalah anak-anak yang berada dalam 

tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). 

5. Multi language yang dimaksud adalah lebih dari satu bahasa yaitu Bahasa 

Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari dibuatnya CD pembelajaran interaktif yang berjudul “Ayo 

Mengenal Huruf Hijaiyah bersama Rani” ini adalah untuk memudahkan anak-

anak pada tingkatan TK untuk belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

menyenangkan, karena pada masa tersebut anak-anak akan lebih mampu 

menguasai materi apalagi didukung dengan pembelajaran yang menyenangkan. 

Media interaktif yang tepat seperti ini dapat memotivasi anak-anak untuk terus 

mengembangkan ilmu mereka. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat menambah ilmu anak-

anak khususnya dalam dunia pendidikan dan Islam dan juga memudahkan anak-
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anak dalam belajar membaca Al-Qur’an dan dalam menguasai bahasa Inggris. 

Harapan lain yaitu, agar interaktif pembelajaran ini dapat diterapkan di TK-TK 

Islam di seluruh Indonesia. 

 


