
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah  kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yg 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril untuk 

dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagi petunjuk atau pedoman hidup bagi umat 

manusia (KBBI, 2015). Sebagai pemeluk agama Islam hal yang dapat dilakukan 

untuk menjaga dan melestarikan Al-Qur’an adalah dengan mempelajarinya yaitu 

seperti melafalkan, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan Al-Qur’an. Dalam 

pembelajaran Al-Qur’an terdapat banyak ilmu-ilmu yang yang terkandung di 

dalamnya, salah satu contoh-nya adalah ilmu tajwid.Tajwid adalah cara membaca 

Al-Qur’andengan lafal atau ucapan yang benar (KBBI, 2015). 

Pada saat ini tidak semua kalangan dapat membaca dan memahami dalam  

mempelajari Al-Qur’an dengan memperhatikan ilmu tajwid dalam pelafalannya. 

Ilmu tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf 

(mahraj), dan sifat-sifatnya serta bacaan-bacaannya. Tujuan ilmu tajwid ialah agar 

supaya orang dapat membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan fasih (terang dan jelas) 

serta dapat menjaga lisannya dari kesalahan ketika membaca Al-Qur’an.   

Pembelajaran Al-Qur’an bisa didapat di tempat pengajian anak maupun 

mengundang guru privat, akan tetapi tidak semua kalangan memilih untuk 

memanggil guru privat untuk belajar mengaji dirumah.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) Masjid Ash-Shoolah, saat ini pemahaman peserta didik dalam mempelajari 

ilmu tajwid di rasa masih sangat kurang dalam proses pembelajaran dikarenakan 

peserta didik hanya mendengarkan dan mengulang materi yang diberikan oleh guru 

tanpa adanya evaluasi belajar dirumah sehingga dapat mengurangi daya ingat anak. 

Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran berbasis mobile untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik dan dibutuhkan evaluasi tentang ilmu 

tajwid untuk meningkatkan daya ingat peserta didik tentang ilmu tajwid yang telah 

dipelajari sebelumnya.  

Penggunaan dan perpaduan audio, teks dan gambar dalam multimedia dapat 

membantu minat belajar peserta didik, metode yang digunakan dalam 

pengembangan multimedia ini adalah metode multimedia Luther (Sutopo, 2003). 

Pemilihan model pengembangan ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara sistematis. Model ini disusun secara terprogram dengan urutan 

kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar ilmu tajwid 

dengan pengembangan produk media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pemodelan ini dilakukan berdasarkan enam tahap, yaitu concept (pengonsepan), 

design (pendesignan), material collecting (pengumpulan materi), assembly 

(pembuatan), testing (pengujian), dan distribution (pendistribusian). 

 Berdasarkan uraian diatas muncul gagasan dengan membuat apikasi yang 

dapat membantu proses pembelajaran Al-Qur’an khususnya ilmu tajwid. Oleh karena 
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itu penulis mengambil judul yaitu “Penerapan Multimedia Luther Sebagai Upaya 

Peningkatan Belajar Ilmu Tajwid Di TPA Ash-Shoolah”. Yang di dalamnya 

terdapat fitur audio, teks arab, teks latin, dan evaluasi pembelajaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Permasalahan diatas penulis merumuskan permasalahan adalah 

Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi pembelajaran ilmu tajwid 

menggunakan platform Android dengan penerapan multimedia Luther sebagai upaya 

peningkatan belajar di TPA Ash-Shoolah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang penulis bahas hanya dibatasi sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibangun pada Platform Android 4.2.2 dan menggnakan tools 

Android Studio. 

2. Perancangan sistem yang digunakan yaitu dengan Unified Modelling 

Language (UML).  

3. Aplikasi yang di bangun hanya berfokus pada ilmu-ilmu tajwid yang 

meliputi Mad Thobi’i, Mad Muttasil, Mad Ja’iz Munfasil, Idgham Bi La 

Ghunnah, IdghamBi Ghunnah, Ikhfa, Iqlab, Izhar, Lam Ta’arif Qomariah, 

Lam Ta’arif Syamsiah. 

4. Aplikasi pembelajaran Al-Qur’an ini terdiri dari media gambar dan suara 
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sebagai sarana penunjang pembelajaran. 

5. Evaluasi hanya terbatas pada tebak huruf tajwid, menebak kayat dan 

menebak audio ayat yang terkandung ilmu tajwid. 

6. Aplikasi dibuat untuk peserta didik umur 9 - 10 tahun (TPA 2). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah : 

1. Untuk membantu peserta didik dalam pemahaman tentang ilmu tajwid. 

2. Menampilkan informasi pembelajaran dan latihan tentang ilmu tajwid 

pada aplikasi Mobile Android. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi 

mobile pembelajaran ilmu tajwid yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak TPA 

Masjid Ash-Shoolah maupun diluar lingkup dari TPA tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan penulisan, dimana penulisan 

skripsi dibagi ke dalam lima bab. Setiap bab tersebut dibagi menjadi sub bab-sub 

bab, adapun sistematika dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut : 
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BAB 1 PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai 

landasan teori. Selain itu juga memuat konsep-konsep dan teori-teori yang 

mendukung tentang pembelajaran ilmu tajwid. Mulai dari perancangan sistem 

dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language), metode 

pengembangan sistem menggunakan metode Luther, dan teori pengujian 

dengan metode Black-box serta teori bahasa pemrogrman Java Android.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode dan perancangan sistem memuat uraian tentang bagaimana langkah-

langkah yang dilakukan dalam perancangan atau metode yang digunakan 

dalam penelitian. Metode yang dipakai adalah metode Luther. Tahapan 

sistem mulai dari identifikasi masalah sampai dengan menganalisis sistem, 

sedangkan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language 

(UML) yang terdiri dari use case, activity diagram dan sequence diagram. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari keseluruhan langkah-langkah 

dari bab 3. Dengan menerapkan teknologi Android Studio dan Java Android 
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pada perancangan serta mengimplementasikan kepada program, dan 

pengujian aplikasi ini dengan menggunakan metode black-box. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari 

hasil pembahasan aplikasi pembelajaran ilmu tajwid untuk anak-anak 

menggunakan android. 

2. Saran dibuat berdasarkan pengalaman penulis yang ditunjukaan kepada 

pembaca ataupun peneliti yang akan mengembangkan aplikasi 

pembelajaran ilmu tajwid untuk anak-anak menggunakan android. 

LAMPIRAN 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


