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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi. Munculnya beragam aplikasi memberikan 

pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang besifat desktop 

based, web baseb hingga berbasis mobile. Salah satunya aplikasi untuk 

menunjang edukasi.  

 Mahfudhat sangat menarik untuk dikembangkan. Sehingga setiap Pondok 

Pesantren maupun santri dapat menggunakan aplikasi Mahfudhat dengan mudah, 

aplikasi ini tidak hanya di khususkan untuk pembelajaran di Pondok Pesantren 

bagi masyarakat umum maupun pelajar dari instansi pendidikan negeri juga bisa 

menggunakan aplikasi ini sebagai bahan pembelajaran dan penambah wawasan 

tentang kata-kata mutiara dalam bahasa arab. 

Berdasarkan latar belakang tersebut , pada tugas akhir ini akan dirancang 

sebuah aplikasi edukasi Mahfudhat  berbasis android. Dengan adanya aplikasi 

edukasi ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mempelajari Mahfudhat dan 

memberikan manfaat bagi siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang aplikasi dalam bahasa arab pada android? 

b. Bagaimana mengimplementasikan visualisasi media dan teks untuk 

perancangan aplikasi edukasi Mahfudhat ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah : 

a.   Mengetahui perancangan aplikasi dalam bahasa arab  pada android. 
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1.4 Batasan masalah 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

 Aplikasi dirancang menggunakan Mahfudhat kelas 1 pondok pesantren 

atau setara dengan kelas 1 SLTP. 

 Aplikasi menampilkan Mahfudhat dalam bahasa arab dan terjemahan 

dalam bahasa Indonesia 

 Penyimpanan database menggunakan SQLlite 

 Aplikasi menggunakan teks arab 50-100 data 

 Aplikasi dirancang menggunakan bahasa pemrograman java android. 

 Aplikasi digunakan pada perangkat mobile berbasis android. 

 

1.5   Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1  Studi Literatur  

  Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari teori, baik berupa 

buku, jurnal dan tutorial yang membahas tentang Mahfudhat. 

1.5.2 Pengumpulan data  

 Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian adalah 

pengumpulan data gambar dan library yang dibutuhkan untuk kebutuhan 

pendukung aplikasi pembelajaran Mahfudhat. 

 

1.5.3      Mahfudhat 

Mahfudhat merupakan kata mutiara dalam bahasa arab yang di ajarkan 

pada pondok pesantren. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah santri dalam 

menghafal Mahfudhat serta media pembelajaran bagi masyarakat umum maupun 

siswa dari instansi pendidikan negeri dalam mengenal kata mutiara dalam bahasa 

arab. 
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1.5.4 Perancangan dan  Implementasi 

 Perancangan aplikasi dengan membuat alur diagram 

 Pembuatan desain interface aplikasi 

 Penginstallan software pendukung 

 Perancangan dan pembuatan aplikasi pembelajaran Mahfudhat berbasis 

android 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, secara sistematika diatur 

dan disusun dalam lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang gambaran umum Latar Belakang penulisan 

Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, serta 

Sistematika Penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori, landasan-landasan, serta prinsip-

prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan dalam desain 

serta implementasi sistem. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan tentang analisa dan rancangan aplikasi edukasi 

Mahfudhat pada sistem operasi android.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Berisikan tentang implementasi dan pengujian kinerja sistem 

yang telah dibuat dari analisis dan perancangan pada bab 

sebelumnya. 
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BAB V : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran-saran 

sehubungan dengan adanya kemungkinan tentang pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 

 


