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Abstraksi :
Alquran adalah kitab suci yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Bagi
sebagian muslim mereka telah dididik untuk membaca alquran sejak masih
kecil. Di dalam shalat kita diwajibkan membaca surat-surat AL-Quran di setiap
rakaatnya, yang biasanya adalah surat-surat pendek. Sampai saat ini media yang
sering digunakan untuk belajar membaca dan menghapal AL-Quran adalah
dengan mengikuti pengajian atau melalui buku. Sekarang ini keberadaan
Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan di segala bidang salah satunya dalam
bidang pendidikan dengan menggunakan media komputer. Pada saat ini sudah
ada aplikasi yang menggunakan media komputer sebagai sarana pembelajaran
Al-Quran dan surat-suratnya seperti Al-Quran Digital atau Al-Quran Explorer,
namun penulis merasa aplikasi tersebut banyak memiliki kekurangannya karena
tidak terdapat unsur multimedia seperti suara, ejaan dalam bahasa indonesia dan
animasi yang membuatnya lebih menarik. Untuk itu penulis membuat aplikasi
pembelajaran Al-Quran khususnya surat-surat pendek yang berbasis multimedia,
yaitu dengan adanya animasi-animasi. Disini penulis juga menambahkan ejaan
ayat Al-Quran dalam bahasa indonesia dimana tidak terdapat pada aplikasi
Al-Quran Digital maupun Al-Quran Explorer. Penulis membuat aplikasi
berbasis multimedia karena dalam perkembangannya, teknologi multimedia
sangat diperlukan dalam teknik pembelajaran. Dengan metode pembelajaran
multimedia diharapkan dapat menambah semangat pelajar terhadap bidang yang
dibahas, selain itu pemahaman terhadap suatu materi akan lebih mudah untuk
dimengerti dan dipahami jika disampaikan dengan metode visualisasi. Adapun
judul dari penulisan ini adalah aplikasi pembelajaran surat-surat pendek dengan
menggunakan Macromedia Flash MX. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan
adanya âPembuatan aplikasi pembelajaran surat-surat pendek menggunakan
Macromedia Flash MXâ, dapat membantu pengguna untuk mempelajari atau
menghafal surat-surat pendek yang ada dalam al-quran. Tahap-tahap
pembelajaran tersebut dimulai dengan menampilkan ayat yang muncul sesuai

dengan suara bacaanya dan disertai dengan arti atau terjemahannya setelah
suarat selesai dibacakan.

