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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada BAB ini akan membahas tentang pendahuluan dari sistem yang 

akan dibangun. Adapun pendahuluan pada BAB ini meliputi : Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi, dan 

Sistematika Penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Sebagai umat islam, kita wajib 

mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Qur’an 

tidak semata-mata hanya membacanya saja, namun juga harus dipahami secara 

tekstual maupun kontekstual. Menghafal Al-Qur’an adalah salah satu cara 

bagaimana kita berusaha mengamalkan Al-Qur’an. Dengan menghafal Al-Qur’an 

dan memahami maksudnya, kita akan mampu menyempurnakan keimanan kita 

terhadap Al-Qur’an. 

Pada era modern saat ini, kesulitan dalam menghafal Al-Qur’an menjadi 

permasalahan yang urgen. Kendala utamanya adalah kurangnya kesempatan bagi 

mereka yang ingin benar-benar mendalami Al-Qur’an serta minimnya 

pembimbing yang konsisten membimbing dalam proses menghafal Al-Qur’an. 

Dari permasalahan inilah muncul satu lembaga tahfidz di kawasan Sigi provinsi 

Sulawesi Tengah. Rumah Tahfidz Himmatuna Al-Qur’an adalah suatu 

lembaga/program Tahfidz Al-Qur’an yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin 

menghafal Al-Qur’an dan memahami konteks daripada Al-Qur’an itu sendiri. 

Dalam prosesnya, terjadi beberapa kendala yang dihadapi lembaga 

Tahfidz Al-Qur’an ini. Sebaran daripada santri Rumah Tahfidz Himmatuna Al-

Qur’an bisa dikatakan meluas sampai ke luar provinsi. Kendala tersebut adalah 

pendaftar yang berasal dari luar kota maupun provinsi, mereka yang ingin 

menghafal Al-Qur’an tapi terkendala waktu, serta santri lama yang 

dipindahtugaskan ke luar kota karena pekerjaannya. Disisi lain teknis yang 

dilakukan Rumah Tahfidz Himmatuna Al-Qur’an ini m
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asih manual. Hal ini yang mendasari pembangunan Sistem Tahfidz 

Online untuk memudahkan dalam proses penghafalan Al-Qur’an. 

Disamping permasalahan yang dihadapi diatas, kemajuan teknologi 

informasi selalu memberikan inovasi dan perubahan dalam kehidupan manusia. 

Penggunaaan teknologi informasi yang sedang gencar dikembangkan adalah 

teknologi komunikasi. Yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi tanpa 

harus berada di satu tempat. Salah satu pemanfaatan teknologi komunikasi adalah 

teknologi video call. Teknologi ini memungkinkan pengguna dapat berinteraksi 

bahkan bertatap muka tanpa terkendala jarak yang terpisah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain : 

1) Bagaimana merancang dan membangun sistem tahfidz Al-Qur’an online 

untuk Rumah Tahfidz Himmatuna Al-Qur’an? 

2) Bagaimana menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller) pada 

sistem tahfidz Al-Qur’an online? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terfokus pada kebutuhan daripada sistem, maka 

diperlukan batasan sejauh mana sistem dikembangkan, diantaranya : 

1) Sistem dibangun berbasis web 

2) Penjadwalan tidak menggunakan algoritma. 

3) Sistem dibangun dengan memanfaatkan teknologi voice call dan video call 

sebagai media penghubung antara penghafal (hafidz/dzah) dengan 

pembimbing (muhaffidz/dzah) 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun 

sistem tahfidz Al-Qur’an online berbasis web untuk Rumah Tahfidz Himmatuna 

Al-Qur’an di kawasan Sigi - Sulawesi Tengah. 

1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan sistem, maka diperlukan 

metodologi penelitian untuk menyusun rancangan sistem yang akan dibuat. 
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1.5.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam 3 tahap, yaitu studi kepustakaan, 

observasi dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan 

segala bentuk materi yang dibutuhkan untuk membangun sistem, baik materi dari 

bangku kuliah maupun materi dari referensi lain. Observasi terhadap konsep 

Tahfidz Qur’an dilakukan dengan meneliti media yang nantinya dimanfaatkan 

untuk membangun system. Pengamatan terhadap proses tahfidz serta memahamai 

konsep tahfidz yang dilakukan selama ini. Sedangkan wawancara dilakukan 

terhadap lembaga Tahfidz dan pihak terkait. Wawancara ini bertujuan untuk 

mempermudah melakukan rancangan terhadap sistem yang nantinya dibuat, baik 

dari segi kebutuhan maupun fungsionalitas. 

1.5.2 Analisa Sistem 

Analisa sistem dilakukan dengan mengamati konsep sistem yang telah 

ada saat ini. Analisa ini dilakukan untuk memberikan bahan pertimbangan fungsi 

apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Proses analisa ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran sistem Tahfidz yang akan dibangun. Sehingga akan 

mempermudah dalam perancangan dan pembangunan sistem. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah bentuk fisik dari analisis yang telah 

dihasilkan dari tahap analisa. Bentuk fisik ini berupa diagram dan konsep 

interface dari sistem tahfidz Al-Qur’an yang akan dibangun. Dengan tahap ini, 

sistem yang nantinya akan dibuat tidak akan terlepas dari tujuan analisa yang telah 

dilakukan. 

1.5.4 Implementasi 

Implementasi dilakukan dengan membangun website tahfidz online yang 

dapat menghubungkan calon haffidz/dzah dengan para muhaffidz/dzah. Sistem 

yang dibangun memilki fungsi ganda. Fungsi ini terdiri dari manajemen data dan 

sistem informasi juga sebagai media menghafal Al-Qur’an. Sistem dibangun 

dengan memanfaatkan teknologi video call yang akan menjadi fungsi utama 

dalam sistem tahfidz online ini. 
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1.5.5 Analisa Hasil dan Pengujian 

Analisa terhadap hasil akan dilakukan setiap kali ada perubahan dalam 

pembangunan system. Dan dilakukan pengujian terhadap setiap fungsionalitas 

yang telah dibuat. Selama pembangunan, analisa hasil dan pengujian dilakukan 

untuk mengetahui kinerja masing-masing fungsional. Pengujian ini untuk melihat 

apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk menyusun laporan sebagai dokumentasi dari 

pengerjaan Tugas Akhir. Dokumentasi dibuat agar dapat mempermudah 

pengembangan sistem dikemudian hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB ini membahas permasalahan yang diambil sebagai kajian 

tugas akhir. Permasalahan tersebut meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB  II  : LANDASAN  TEORI 

Pada BAB ini membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

pembangunan sistem Tahfidz Online. Teori-teori yang akan dibahas 

diantaranya Tahfidz Al-Qur’an, Sistem Informasi, Rekayasa 

Perangkat Lunak, PHP (Hypertext Preprocessor), Konsep Dasar 

Database dan MySQL, dan Teknologi Video Call. 

BAB  III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada BAB ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

tahfidz online yang sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. Proses 

analisa meliputi : analisa kebutuhan sistem, pengamatan terhadap 

existing sistem atau sistem yang serupa, serta pembuatan use case 

diagram dan sequence diagram. Sedangkan proses perancangan 

meliputi penbuatan activity diagram dan konsep interface dari sistem 

tahfidz Al-Qur’an online. 
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BAB  IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada BAB ini membahas tentang proses pembangunan sistem, 

pengoperasian serta pengujian sistem sebagai media tahfidz Al-

Qur’an secara online. Implementasi meliputi pengkodean (encoding) 

terhadap analisa dan desain yang telah dibuat. Sedangkan pengujian 

dilakukan dengan metode black box. Metode ini dilakukan dengan 

menguji seluruh fungsional yang telah dibangun dan pencapaian 

terhadap tujuan yang diinginkan. 

BAB  V  : PENUTUP 

  Pada BAB ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil 

pengujian sistem. Selanjutnya akan dikemukakan saran-saran serta 

bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan sistem untuk 

masa yang akan datang. 


