
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bukan suatu hal yang baru jika kita mendengar perkembangan teknologi

pada saat ini. Peranannya tidak hanya dibutuhkan oleh bidang-bidang tertentu

saja, melainkan sudah merambah disegala bidang yang menyangkut kebutuhan

dalam kehidupan manusia. Salah satu  bidang yang sudah dijamah oleh teknologi

adalah pendidikan. Peranan teknologi di bidang pendidikan merupakan suatu

inovasi yang patut dikembangkan untuk mengeksplorasi dan melakukan evaluasi

kemampuan belajar secara mandiri.

Modernisasi pendidikan saat ini menjadi alasan utama digunakannya

teknologi dalam hal penyampaian ilmu pengetahuan. Banyak pemanfaatan

teknologi mobile yang sekarang dikenal dengan istilah smartphone. Smartphone

dapat dijalankan dengan berbagai sistem operasi diantaranya android, blackberry,

iOS, windows phone dan lain-lain. Masing-masing vendor mengembangkan

aplikasi yang hanya dapat berjalan pada sistem operasinya masing-masing.

Namun dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dikarenakan

banyaknya pengguna smartphone dengan sistem operasi yang berbeda,

dibutuhkan aplikasi yang dapat berjalan pada semua sistem operasi. Teknologi

tersebut dikenal dengan istilah cross-platform. Teknologi cross-platform membuat

para pengembang aplikasi menjadi lebih mudah, karena dalam membangun atau

mengembangkan aplikasi, mereka hanya perlu menulis kode aplikasi satu kali saja

untuk dapat berjalan di berbagai sistem operasi.

Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan saat ini.

Hal tersebut didasarkan oleh keefektifan dan efisiensi yang diberikan oleh

teknologi smartphone dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Salah satu dari

sekian banyak ilmu yang disampaikan menggunakan teknologi smartphone adalah

ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam sendiri mencakup berbagai macam

pengetahuan salah satunya adalah Al-Qur’an.
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Al-Qur’an merupakan sumber hukum utama di dalam agama Islam. Oleh

karena itu kita sebagai umat Islam wajib mengetahui bagaimana cara membaca

Al-Qur’an dengan benar. Menyempurnakan bacaan Al-Qur’an merupakan hal

yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena jika bacaan Al-Qur’an yang kita

ucapkan tidak sempurna maka akan merusak makna yang terkandung di

dalamnya. Salah satu ilmu yang mempelajari penyempurnaan bacaan Al-Qur’an

adalah tahsin. Tahsin Al-Qur’an dapat dipelajari dengan berbagai macam metode

yang ada seperti Al-Basith, Talaqi, QLQ (Quantum Learning Qur’an), Hidayatus

Shibyan dan sebagainya.

Banyak penulis terdahulu yang sudah membangun aplikasi bimbingan

membaca Al-Qur’an ke dalam teknologi sebagai media penyampaiannya. Di

antaranya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan judul “Aplikasi

Belajar Membaca dan Mengucapkan Huruf Hijaiyah Dengan Tajwid Berbasis

Android” (Mistari, Asmara, & Hakkun, 2012). Aplikasi yang dibangun oleh

Mistari dkk tidak membahas bacaan gharib di dalam Al-Qur’an. Gharib itu

sendiri adalah bacaan asing yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang dibaca tidak

sebagaimana biasanya sehingga dikhawatirkan salah dalam membacanya.

Masih dalam tahun yang sama yakni dari Universitas Pembangunan

Nasional Veteran dengan judulnya “Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid

Menggunakan Metode Hidayatus Shibyan Guna Membantu Mempermudah

Dalam Membaca Al-Qur’an Berbasis Android Mobile 2.2 Froyo” (Prayogo,

2012). Aplikasi pembelajaran ilmu tajwid yang dibuat menggunakan metode

Hidayatus Shibyan.

Dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom

Yogyakarta dengan judulnya “Implementasi E-Learning Program Aplikasi Ilmu

Tajwid Pada Sistem Operasi Android Versi 2.2” (Rifa'i, 2012). Aplikasi yang

dibuat memiliki fitur tanya jawab sehingga pengguna dapat melakukan evaluasi

secara mandiri setelah mempelajari ilmu tajwid. Akan tetapi, pertanyaan yang

diajukan di dalam aplikasi tidak ditampilkan secara acak sehingga pengguna dapat

menjawab pertanyaan hanya dengan mengulang-ngulang pertanyaan tanpa harus

mendalami ilmu tajwid itu sendiri.
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Dari topik yang mereka angkat hanya membangun aplikasi pada sistem

operasi android dan tidak dijelaskan bacaan gharib secara rinci. Hal ini

menyebabkan para pengguna smartphone dengan sistem operasi selain android

tidak dapat menggunakan aplikasi yang telah mereka bangun. Oleh karena itu,

penulis akan mengangkat judul untuk menyelesaikan tugas akhir yakni “Rancang

Bangun Aplikasi Pembelajaran Dan Evaluasi Tahsin Al-Qur’an Metode QLQ

(Quantum learning Qur’an) Dengan Teknologi Cross-platform”. Aplikasi ini

nantinya dapat diakses dari berbagai smartphone dengan sistem operasi yang

berbeda. Selain itu aplikasi ini juga memuat contoh-contoh bacaan dengan tulisan,

lisan maupun video dan akan diberikan soal-soal untuk evaluasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. Rumusan

masalahnya adalah bagaimana membangun aplikasi pembelajaran dan evaluasi

tahsin Al-Qur’an metode QLQ dengan teknologi cross-platform agar dapat

dengan mudah dipahami oleh pengguna.

1.3. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan laporan tugas akhir

ini, maka perlu adanya batasan masalah agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa

yang diinginkan. Adapun batasan masalah dari penyelesaian tugas akhir ini

adalah:

1. Materi diambil dari buku yang ditulis oleh Murtadho Habibi, Lc, dan

H. Amirulloh Syarbini, M.Ag.

2. Bersifat client server.

3. Implementasi dilakukan hanya pada sistem operasi android dan

blackberry.
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1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah merancang dan

membangun aplikasi pembelajaran dan evaluasi tahsin Al-Qur’an metode

quantum learning qur’an dengan teknologi cross-platform.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 (enam) bab.

Setiap bab terdiri dari sub bab dan penjelasan yang tersusun sehingga mudah

untuk dipahami. Berikut penjelasan tentang masing-masing bab:

BAB I Pendahuluan

Merupakan deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang meliputi: latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penyusunan tugas akhir serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan pustaka dan literature yang digunakan

dalam pengerjaan tugas akhir ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan dalam

menyelesaikan persoalan yang menjadi object penelitian.

BAB IV Analisa dan Perancangan

Bab ini membahas deskripsi aplikasi, analisa tahapan pembelajaran,

analisa aplikasi, serta perancangan aplikasi yang akan dibangun.

BAB V Implementasi dan Pengujian

Pada bab ini akan membahas seputar implementasi aplikasi,

lingkungan implementasi, hasil implementasi, dan pengujian aplikasi

yang dibangun.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan yang didapatkan

dari pembahasan tentang aplikasi serta saran untuk pengembangan

selanjutnya.


