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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia.Untuk itu kita 

sebagai manusi harus mempelajari dan mengamalkannya agar kita bisa selamat 

hidup di dunia dan diakhirat. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh:  Hasil 

survei Institut Ilmu Al-Quran (IIA) Jakarta pada tahun 2013 menyebutkan bahwa 

65 persen umat Islam di Indonesia ternyata masih buta aksara Al-Quran. Tiga 

puluh lima persennya hanya bisa membaca Al-Quran saja.Sedangkan yang 

membaca dengan benar hanya 20 persen. 

Dari hasil survey diatas tentu sangat memprihatinkan, penduduk Indonesia 

yang merupakan penduduk dengan jumlah muslim terbesar di dunia namun sangat 

minim pengetahuan tentang belajar Al-Quran. Untuk itu diperlukan peran yang 

aktif dari beberapa pihak untuk memberikan pelajaran membaca Al-Quran sejak 

usia dini, ( Baziz DKI. 2013 ). 

Dewasa ini perkembangan teknologi yang berkembang pesat telah 

mendorong sebagian manusia untuk berinovasi dalam menciptakan berbagai 

penemuan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri termasuk dalam 

bidang pembelajaran (Rasim dkk, 2008). Salah satu inovasi tersebut adalah media 

pembelajaran yang interaktif berbasis Android menggunakan suara (Begam dkk, 

2010).  

Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menangkap 

informasi yang disampaikan kepadanya. Pengalaman belajar yang dimiliki tiap 

orang sangat bervariasi, yaitu : 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang 

didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% 

dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. 

Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan audio dan visual 

mempermudah orang dalam memahami materi yang ada. 

Android sebagai Sistem Operasi berbasis linux dapat digunakan pada 

berbagai perangkat mobile. Android menyediakan platform yang terbuka bagi 

para pengembang untuk menciptakan berbagai macam aplikasi yang diinginkan. 
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Berdasarkan IDC, pada 2014 android mengambil bagian sebanyak 81,1% dalam 

penggunaan smartphone di dunia (Nazruddin, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membuat aplikasi pengenalan 

huruf hijaiyah menggunakan suara berbasis Android dengan harapan dapat 

memudahkan semua kalangan dalam belajar membaca Al Quran dengan benar 

khususnya bagi anak-anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang 

pengenalan huruf hijaiyah menggunakan suara berbasis android? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah merancang pengenalan huruf hijaiyah 

menggunakan suara berbasi android. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Materi yang diajarkan diambil dari buku iqro’ 1. 

2. Aplikasi ini berbasis android menggunakan teknologi google speech. 

3. Pengolahan suara hanya diaplikasikan pada tes penempatan belajar dan tes   

kenaikan level. 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi penentuan level pembacaan 

iqro’ berbasis android dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang 

perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

pemrograman Android. Mempelajari literatur mengenai design tampilan 

aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 
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dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi design yang 

dibuat. 

3. Implementasi 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan penentuan level pembacaan iqro’ 

berbasis android. Langkah pertama adalah melakukan instalasi adobe eclipse. 

Kemudian melakukan coding program. 

4. Pengujian  

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja penentuan level pembacaan 

iqro’ berbasis android.  

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan 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. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut 

adalah hasil penelitian terkait, media pembelajaran, iqro’, google 

speech dan Android.  

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka 

konsep penelitian yang digunakan untuk penentuan level pembacaan 

iqro’ berbasis android.  Dengan adanya metodologi penelitan ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah 

penelitian. 
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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. 


