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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa hal dasar dalam Tugas Akhir ini

meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat pembuatan

Tugas Akhir serta metodologi dan sistematika pembuatan buku Tugas Akhir ini.

Dari uraian dibawah ini diharapkan gambaran Tugas Akhir secara umum dapat

dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang Masalah

Smartphone mempunyai peranan penting dalam dunia informasi. Dengan

perkembangan teknologi yang semakin canggih, pemanfaatan perangkat

smartphone sebagai pendamping dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sudah

sangat lumrah bagi sebagian umat manusia. Hal ini dikarenakan beberapa

smartphone sudah memiliki fungsi dasarnya. Saat ini pengguna smartphone

android semakin banyak, serta kesadaran masyarakat untuk mendekatkan diri

kepada Tuhan semakin tinggi, sehingga muncul gagasan untuk membuat

aplikasi yang membantu masyarakat agar dapat menghafalkan Al-Quran

melalui aplikasi penghafal Al-Quran.

Al-Qur’an adalah wahyu Allah Subhanahu wata'ala yang diturunkan

kepada nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Setiap muslim wajib

mempelajari, memahami serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan

sehari-hari. Wajib adalah seluruh perbuatan yang mendapatkan pujian bagi

pelakunya  dan celaan bagi yang meninggalkannya atau bagi orang yang

meninggalkannya akan memperoleh sanksi/siksaan. Masyarakat di Indonesia

mayoritas beragama Islam, menurut data statistik akhir 2010 jumlah pemeluk

agama Islam sekitar 87,18% (BPS, 2010).

Belajar agama adalah mempelajari Al-Qur’an,dikarenakan pembelajaran

agama sangat minim maka secara langsung mempelajari Al-Qur’an juga minim

sekali. Mempelajari Al-Qur’an yaitu dengan membaca dan menghafalnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di Madrasah Ulumul Qur’an  salah satu

lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas menghafal   Al-Qur’an   di

kota  Banda Aceh,   saat  ini lembaga   pendidikan   yang   menyediakan

fasilitas untuk  menghafal  Al-Qur’an  masih  terbatas begitu juga dengan
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pengajar dalam menghafal Al-Qur’an. Selain itu penghafal Al-Qur’an sering

lupa terhadap catatan hafalannya dikarenakan pencatatan yang dilakukan

masih konvensional dengan menggunakan kertas atau buku. Perlu diketahui

bahwa kebanyakan metode menghafal Al-Qur’an yang diterapkan adalah

membaca dan mendengarkan secara berulang-ulang (murojaah).

Ada banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk menghafalkan Al-

Quran, mulai dari mendengarkan bacaan terus menerus, melihat bacaan yang

mau dihafalkan berulang kali, atau dengan cara manual yaitu dengan menghafal

seperti biasanya yaitu melihat dan mencoba mengingatnya. Dari sekian banyak

cara tersebut, cara yang paling banyak dan juga dapat dilakukan pada saat-saat

yang diinginkan saja yaitu dengan cara murojaah atau dengan cara mengulang

ulang bacaan secara berkala. Cara ini juga dapat membuat daya ingat semakin

baik, dan juga tidak membebani pikiran.

Namun salah satu kelemahan saat menggunakan metode menghafal Al-

Quran dengan cara murojaah atau metode pengulangan ini adalah saat kita akan

menghafal harus ada media pengingat yang dapat mempermudah daya ingat kita

sehingga kita harus membawa gambar atau bahkan Al-Quran. Seiring dengan

perkambangan jaman, banyak masyarakat yang menginginkan segala hal menjadi

praktis, untuk mengatasi masalah tersebut maka penulis mengembangkan

aplikasi mobile sebagai media pembantu mengingat hafalan bacaan Al-Quran

bagi umat muslim. Khususnya sistem operasi Android yang banyak diminati

oleh masyarakat dunia. Dimana sistem operasi tersebut dipasang di mobile

sehingga penggunaan aplikasinya juga bisa digunakan di mana saja  dan

kapanpun. Konten yang  diperlukan oleh pengguna bisa diakses dengan

mudah.

Dilengkapi fasilitas multimedia yang mampu menggabungkan antara teks,

gambar, dan audio dalam satu device. Hal tersebut bisa mempermudah

penghafal dalam menghafal Al-Qur’an. Untuk itu penelitian ini diberi judul

aplikasi murojaah Al-Quran sebagai media untuk membantu menghafal juz

amma berbasis android Dengan harapan dapat membantu menyelesaikan

permasalahan yang telah diuraikan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah sulitnya menghafal Al-

Quran pada semua kalangan usia sehingga membuat peserta penghafal menjadi

malas mengulang kembali jika tidak kunjung bisa, rumusan masalah tersebut

yang menjadi latar belakang masalah mengapa penelitian ini dibuat sebagai

media untuk membantu menghafal Juz Amma pada platform Android.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Membangun aplikasi murojaah Al-Qur’an sebagai media untuk

memudahkan peserta penghafal Juz Amma dengan menggunakan

platform Android.

2. Mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam kelancaran melafalkan bacaan

(Makharaj) ayat Al-Qur’an yang dihafalkan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Aplikasi dibuat menggunakan adobe flash dengan menggunakan

pemrograman action script 3.

2. Aplikasi ini ditujukan kepada pengguna yang sudah dapat membaca Al-

Qur’an.

3. Aplikasi ini hanya dapat berjalan di sistem Operasi Android.

4. Aplikasi ini mencakup beberapa surah dalam juz amma.

5. Aplikasi ini ditujukan kepada anak-anak.

1.5 Metodologi

1. Studi Pustaka

Dalam melakukan perancangan system aplikasi murojaah Al-Qur’an

sebagai media untuk membantu menghafal Juz Amma pada platform

Android dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang perlu

dipelajari yaitu dengan mempelajari buku, artikel, dan situs yang

terkait dengan pemrograman Android. Mempelajari literature

mengenai desain tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly
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sehingga mudah dikenali oleh user.

2. Analisa Sistem

Analisa kbutuhan sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan

diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang

diperlukan system agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai

dengan kebutuhan.

3. Desain Sistem

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem.

Yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan.

Dalam tahap ini dapat menggunakan Diagram flowchart sebagai

representasi desain yang dibuat.

4. Implementasi

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan sistem aplikasi

murojaah Al-Qur’an sebagai media untuk membantu mengahafal Juz

Amma pada platform Android. Langkah pertama adalah melakukan

instalasi program. Kemudian melakukan coding program.

5. Pengujian

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi

murojaah Al-Qur’an sebagai media untuk membantu menghafal Juz

Amma pada platform Android . Pengujian difokuskan pada hasl dari

program yang telah dibuat apakah sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Pembuatan Laporan

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan

akan berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan

tujuan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulian laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang,

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian

dan sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian

pendukung sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa

penelitian ini dilakukan. Adapun landasan teori tersebut adalah

tinjauan pustaka, Aplikasi, Software Development Life Cycle,

Android, metode menghafal Al-Qur’an, media pembelajaran

interaktif dan hasil penelitian terkait.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem

meliputi arsitektur system, dskripsi produk, analisis kebutuhan

fungsional, analisis kebutuhan non fingsional, use case dan use case

skenario, sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram,

sequence diagram, class diagram dan perancangan antar muka.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem

dan implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario

pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran

untuk kepentingan lebih lanjut.


