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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan dengan

metode blackbox dan UAT, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi  tahsin Al-Qur’an berhasil dibangun dan dapat berjalan pada

perangkat smartphone seperti android dan blackberry.  Hal ini

diketahui dari hasil pengujian blackbox.

2. Materi pada aplikasi ini bersifat statis, sehingga tidak dapat dilakukan

perubahan materi pada aplikasi secara langsung.

3. Hasil uji kelayakan materi dengan metode UAT menunjukkan bahwa

materi yang ada pada aplikasi sudah layak untuk digunakan sebagai

pembelajaran bagi pemula.

4. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode UAT untuk implementasi

atau pemanfaatan aplikasi dalam dunia pendidikan, diperoleh hasil

bahwa aplikasi ini perlu untuk diimplementasikan dalam dunia

pendidikan khususnya agama Islam.

5. Menu evaluasi pada aplikasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat

pemahaman pengguna terhadap teori tahsin.

6. Dari hasi pengujian dengan metode UAT, lebih dari 50% pengguna

umum maupun pelatih menyatakan bahwa aplikasi dapat berjalan

dengan baik dan dapat digunakan dimana saja.

7. Sebanyak 88.57%  dari 35 orang pengguna menyatakan setuju bahwa

aplikasi ini dapat membantu dalam proses pembelajaran tahsin.
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6.2. Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam pengembangan aplikasi agar

menghasilkan output yang lebih baik lagi :

1. Pengguna umum diberikan hak akses terhadap aplikasi dengan id-nya

masing-masing agar kegiatan pengguna terhadap aplikasi sebelumnya

dapat disimpan pada history id-nya masing-masing.

2. Diberikan contoh yang lebih kompleks terhadap poin materi yang ada.

3. Ditambahkan menu tanya jawab agar sesama pengguna dapat saling

berinteraksi.

4. Untuk fitur evaluasi agar ditambahkan teknologi yang dapat menilai

benar atau salahnya bacaan dari pengguna dengan cara meng-input-kan

suara pengguna kedalam aplikasi.

5. Ditambahkan pewarnaan pada potongan ayat yang bertujuan sebagai

indicator bahwa bagian yang diwarnai merupakan bagian yang benar-

benar harus dipahami.

6. Ditambahkan fitur untuk merubah materi pada aplikasi seperti menu

penambahan audio, video, dan contoh ayat.


