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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

 

Perkembangan teknologi telah menciptakan pengembangan terobosan-

terobosan dalam pembelajaran. Di tengah perkembangan ini learner 

(pembelajar) bersinggungan dengan perangkat-perangkat teknologi 

komunikasi bergerak dan teknologi internet yang telah menjadi gelombang 

kecenderungan baru untuk memungkinkan pembelajaran secara mobile atau 

lebih dikenal sebagai mobile learning (m-learning / morning). Mobile learning 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan device bergerak 

seperti telepon genggam, PDA, Laptop dan tablet PC, dimana pembelajar 

dapat mengakses materi, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pelajaran 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada 

[1]. 

Membaca kitab suci Al-Qur’an dengan seni membaca dalam artian benar 

dan indah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad memiliki 

suara yang merdu dan indah. Keindahan intonasi dan kelembutan suaranya 

bukan saja didengar pada saat berbicara dengan keluarga dan para sahabat, 

namun terlebih ketika membaca ayat-ayat suci AlQur’an [2]. Saat ini hanya 

beberapa orang saja yang memahami tilawatil  Qur’an, khususnya membaca 

Qur’an terlebih dalam hal hukum bacaan dan huruf dasar (hijaiyah) karena 

masalah kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan Qur’an. Selain itu 

sekarang banyak diadakan perlombaan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an) 

yang masih di dominasi oleh Pondok Pesantren. Dalam kehidupan nyata 

masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya membaca 

Qur’an. 

Menurut survei dari IDC (International Data Corporation) di tahun 2014 

ini penggunaan OS Android meningkat hingga 81.1% di kuartal 1 di tahun 

2014 dari sebelumnya di kuartal 3 tahun 2013 masih sekitar 58% [3].  Aplikasi 

ini dibuat menggunakan android dengan tujuan supaya orang akan lebih 
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banyak mengetahui cara membaca Qur’an khususnya dalam hal tilawatil 

Qur’an. Dalam aplikasi ini akan berisi petunjuk dalam mempelajari ilmu 

tilawah serta contoh dalam membaca dan evaluasi. Di akhir pembelajaran dan 

evaluasi pengguna juga bisa melihat skor atau nilai yang diperoleh untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan kita. 

Pada Tugas Akhir ini penulis membuat aplikasi bertemakan 

”Pembelajaran tilawatil Qur’an berbasis android” karena terinspirasi oleh 

beberapa aplikasi yang sudah ada seperti “Perancangan Prototype Software 

Tahfizh Al-Qur’an Dengan Metode Pencocokan Suara” dan “Rancang Bangun 

Sistem Tahfidz Al-Qur’an Online Studi Kasus Rumah Tahfidz Himmatuna Al-Qur’an 

Sigi-Sulawesi Tengah”. Aplikasi tilawatil ini pada dasarnya untuk membantu dan 

mempermudah para pengguna mobile android yang kurang memahami ilmu 

tilawah serta ingin dengan mudah mempelajarinya. Aplikasi ini ditujukan 

untuk semua kalangan dan semua umur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana menganalisa kebutuhan pengguna aplikasi 

pembelajaran Tilawatil Qur’an ini di mobile android? 

2. Bagaimana merancang aplikasi pembelajaran Tilawatil Qur’an 

berbasis android? 

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi Tilawatil Qur’an ini di 

mobile android? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam membuat tugas akhir ini adalah : 

1. Menghasilkan aplikasi pembelajaran tilawatil Qur’an berbasis 

android 

1.4 Batasan masalah 

Adapun  batasan-batasan masalah yang akan di cakup dalam tugas akhir 

ini antara lain : 

1. Aplikasi pada tugas akhir ini dibuat untuk mobile berbasis android. 
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2. Aplikasi ini menampilkan tata cara membaca dan melafalkan 

Qur’an dalam hal tilawah. 

3. Komputasi hanya dilakukan di mobile android. 

4. Klasifikasi tilawah terdiri dari bayati, shoba, jiharkah, hijaz, 

nahawand, rost, sikah. 

1.5 Metodologi penyelesaian masalah. 

  Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodologi penulisan yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

 

1.5.1 Tahap Pendahuluan. 

Tahap identifikasi awal merupakan tahap pengumpulan informasi 

untuk menentukan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

meliputi : 

a. Identifikasi Masalah. 

Langkah awal dalam melakukan tugas akhir ini adalah 

mengidentifkasi apakah permasalahan yang terjadi sehingga 

nantinya dapat dipecahkan melalui penelitian yang dilakukan. 

b. Penetapan Tujuan Penelitian. 

Setelah perumusan permasalahan yang ingin diselesaikan, 

selanjutnya menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam tugas 

akhir agar memiliki arah dan sasaran yang tepat. 

c. Studi Pustaka. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat pengetahuan dan 

informasi mengenai teknologi yang akan diterapkan dan 

bagaimana penerapannya. 

1.6 Implementasi Sistem. 

Aplikasi ini diimplementasikan pada sebuah media berupa 

ponsel yang mendukung *.apk karena aplikasi ini ditujukan untuk 

pengguna ponsel berbasis android. 

 

1.7 Pengujian Sistem. 

Pengujian aplikasi ini dilakukan dengan menguji apakah aplikasi 

berjalan sesuai dengan sasaran aplikasi yaitu scenario setiap use case 
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yang telah dibuat, kemudian juga menguji setiap fungsi-fungsi dari 

aplikasi. Pengujian system ini harus sesuai dengan yang diharapkan 

oleh penulis. 

1.8 Pembuatan Laporan. 

Tahapan akhir dari penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-

langkah yang telah dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu juga akan 

diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 

pengembangan lebih lanjut. 

1.9 Sistematika Penulisan 

 Penulisan buku tugas akhir ini akan dibagi manjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas 

akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan metodologi-

metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan tugas 

akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar dari 

keseluruhan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Teori-teori yang mendasari tugas akhir ini akan diuraikan pada bab kedua. 

Adapun teori yang dibahas yaitu Qur’an, tilawatil Qur’an, android, bahasa 

pemrograman, dan penelitian terkait. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan system. Analisa 

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan 

non fungsional, use case diagram, use case scenario. Sedangkan perancangan 

sistem meliputi diagram activity, sequence diagram, class diagram, perancangan 

antarmuka (interface). 

 

 



 

5 
 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi 

pembangunan aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem dan tahap-tahap 

pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang telah dibuat. 

Pengujian sistem meliputi : Pengujian pada android, kinerja sistem menggunakan 

black box. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan agar 

sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 

 

 




