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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Flutter adalah sebuah framework open-source yang dikembangkan oleh

Google untuk membangun antarmuka (user interface/UI) aplikasi Android dan

iOS. Rilis pada Juni 2018, Flutter ditulis dengan menggunakan bahasa

pemrograman Dart. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Framework

Flutter dapat di build ke platform android dan iOS.

Implementasi dari framework flutter ini akan digunakan untuk membangun

aplikasi pembelajaran agama islam untuk anak-anak sekolah dasar. Ketika anak

masih di usia dini, orang tua harus mendidik dan mengajarkan nilai–nilai

pendidikan kepada anak untuk membantu menunjang kehidupan anak dimasa

yang akan datang. Begitu banyak hal yang harus diajarkan oleh orang tua kepada

anak–anaknya. Seperti mengajarkan pendidikan agama dan moral.

Pendidikan agama dan moral sangat membantu anak dalam memasuki

tahapan selanjutnya. Karena pendidikan agama adalah salah satu pendidikan yang

penting yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Salah

satu cara yang yang dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi android

sebagai media pembelajaran.

Selain itu juga menerapkan firebase sebagai database realtime untuk

menyimpan data-data inputan dari admin dan user. Teknologi Firebase digunakan

dalam aplikasi-aplikasi yang realtime, mulai dari aplikasi web, aplikasi mobile

dan
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game sehingga dapat menyimpan dan mensinkronasi data di beberapa

pengguna secara instan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan dari latar belakang diatas adalah bagaimana menggunakan

teknologi Framework Flutter pada aplikasi dinamis untuk pembelajaran agama

islam bagi anak.

1.3. Ruang Lingkup

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Aplikasi menampilkan gambar, teks dan video yang interaktif.

2. Pembelajaran hanya untuk anak sekolah dasar kelas 1-6.

3. Aplikasi belum mengadopsi sekolah, semua guru dapat melakukan upload

materi.

4. Latihan soal yang akan ditampilkan berupa pilihan ganda sebanyak 15 soal

setiap materi dan ditampilkan secara random dari bank soal yang sudah

disediakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi

berbasis Mobile yang dapat membantu proses pembelajaran pendidikan agama

islam untuk anak-anak.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu :

1. Membantu anak-anak sekolah dasar untuk belajar agama islam

menggunakan smartphone android maupun iOS dengan mudah.
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2. Mengimplementasikan framework flutter untuk membuat dan

mengembangkan aplikasi android dengan mudah.

1.6. Sistematika

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang penulisan permasalahan yang diambil,

rumusan masalah, ruang lingkup untuk membatasi aplikasi, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka yang

akan dijadikan acuan pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan

referensi dalam menyuusun skripsi ini. Sedangkan dasar teori menjelaskan

definisi-definisi dan teori yang digunakan di dalam penelitian yang mendukung

proses analisis sistem.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun,

meliputi analisis kebutuhan input sistem, proses, keluaran, perangkat keras dan

perangkat lunak dan pemodelan sisem yang dibangun dengan diagram-diagram

serta berisi desain tampilan untuk membangun sistem ini.

BAB IV Implementasi dan Pembahasan Sistem

Bab ini mencakup pembahasan implementasi, pembahasan dan uji coba

sistem bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem yang dianggap
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penting atau inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan

komponen bahasa pemrograman yang dipakai.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan untuk mengetahui

keunggulan dan kekurangan dari sistem yang dirancang serta hasil pengujian telah

mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini dan saran atas

penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam
penelitian dan penyusunan naskah skripsi.


