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Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat. Hal ini 

membuat manusia bagaikan tak terpisah oleh jarak ruang dan waktu. 

Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia dapat membuat 

berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai 

aktivitas untuk mendukung produktifitas. 

Seiring dengan tingkat perkembangan teknologi yang tinggi, 

beberapa tahun terakhir dunia pendidikan telah memanfaatkan software 

untuk membuat metode aplikasi pembelajaran interaktif dengan konsep 

multimedia. Termasuk juga dalam dunia pendidikan Islam. Terutama 

software bagi pengguna komputer desktop dan pengguna notebook. 

Mengingat banyak masyarakat yang menggunakan komputer desktop dan 

notebook, maka banyak aplikasi keislaman yang dibuat berbasis desktop. 

Dalam pendidikan agama Islam, banyak teknologi media 

pembelajaran yang dibuat untuk membantu dan juga memecahkan masalah 

pembelajaran yang terjadi. diantaranya yaitu media pembelajaran 

digunakan untuk pembelajaran Al-Qur’an. Terutama pembelajaran Al-

Qur’an dengan metode tilawati. Metode tilawati ini disusun pada tahun 

2002 oleh tim terdiri dari Drs. H. Hasan Sadzili, Drs. H. Ali Muaffa dkk. 

Permasalahan yang timbul selama ini yaitu guru atau ustadz dan ustadzah 

yang tidak berkualitas dalam bacaannya. Oleh karena itu pihak penyusun 

metode tilawati ini sering mengadakan pelatihan terhadap ustad dan 

ustadzah. Aplikasi ini hanya berupa contoh salah satu bagian dari buku 

tilawati dan tidak dapat digunakan sebagai pedoman latihan keseluruhan 

tilawati. 

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek murni 

yang dibuat berdasarkan kemampuan-kemampuan terbaik bahasa 

pemrograman objek sebelumnya. Java diciptakan oleh James Gosling, 

developer dari Sun Microsystem pada tahun 1991. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan. Bagaimana membangun dan 

merealisasikan suatu aplikasi Media Pembelajaran Al-Qur’an dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

1.3 Tujuan 

Merancang dan membuat aplikasi media pembelajaran Al-qur’an 

dengan metode tilawati berbasis Java sehingga menghasilkan aplikasi yang 

dapat membantu masyarakat umum dalam mempelajari metode tilawati. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan 

sebagai berikut: 

a. Metode tilawati yang dipakai mulai dari jilid 1 sampai dengan 

jilid 5. 

b. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. 

c. Adanya menu latihan yang berbentuk game untuk 

mencocokkan antara gambar dan suara. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Media 

Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Tilawati berbasis Java antara lain 

: 

1. Metode Pengumpulan Data (Data Gathering). 

Mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan 

berkaitan dengan pembuatan Aplikasi Media Pembelajaran Al-

Qur’an. 

a. Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan Java dan metode tilawati untuk membantu 

dalam pembuatan Aplikasi Media Pembelajaran Al-Qur’an. Selain 

itu juga mempelajari web-web referensi seputar hal yang sama 

untuk membantu pembuatan aplikasi. 
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2. Analisa Sistem. 

Menganalisa kebutuhan sistem dan mengidentifikasi kebutuhan 

informasi berdasarkan hasil pengamatan serta studi pustaka yang 

telah dilakukan. Alat bantu analisis sistem yang digunakan pada 

sistem dapat di gambarkan dengan Flowchart. 

3. Implementasi dan Pengujian. 

Tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi yang telah di buat 

.pada tahap ini aplikasi akan di uji meliputi Pengujian program dan 

Hasil output agar sesuai yang diharapkan. 

4. Penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

Pada proses ini merupakan dokumentasi dari tahap awal hingga 

pengujian dan analisa program yang telah di kerjakan dan 

kemudian di tuangkan dalam sebuah buku. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, batasan masalah Metodologi, dan Sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari Literatur dan Referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan Program (Software), pengoperasian 

serta pengujian  kesesuaian sistem  dengan rancangan . 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji 

coba sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan 
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masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan 

dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem serta 

bahan masukan dari penulis bagi yang berencana 

mengembangkan tugas akhir untuk yang akan datang. 


