
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bimbingan Belajar Quran (BBQ) Universitas Teknokrat Indonesia merupakan 

kegiatan belajar tambahan agama Islam yang diterapkan di Universitas Teknokrat 

Indonesia, yang memiliki bobot 1 sks dari total 3 sks mata kuliah agama Islam. 

Sehingga kegiatan BBQ bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa Universitas 

Teknokrat Indonesia yang sedang mengampu mata kuliah agama Islam. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan antara lain, belajar membaca Al-Qur’an, praktik 

ibadah seperti wudhu dan sholat, serta mempelajari materi-materi keagamaan. 

Proses pembelajaran BBQ dipimpin oleh tutor yang merupakan mahasiswa 

Universitas Teknokrat Indonesia yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 

Islam Ar-Rahman (UKMI Ar-Rahman), sebuah Lembaga Dakwah Kampus yang 

ada di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Sebelum melakukan kegiatan belajar di kelas, praktikan wajib mendaftarkan 

diri dan memilih jadwal kosong belajar yang terdapat di google form secara 

online. Kemudian, praktikan diminta untuk praktik membaca Al-Qur’an guna 

menentukkan tingkat kelancaran dan kelompok belajar. Untuk proses belajar 

mengajar dikelas, tutor menjelaskan materi sesuai dengan modul BBQ Universitas 

Teknokrat Indonesia dan praktikan mendengarkan, mencatat hal-hal penting, serta 

bertanya materi yang dirasa kurang paham. Diakhir pertemuan praktikan wajib 

mengisi mutabaah atau target ibadah praktikan, prensensi BBQ dan presensi 

kegiatan wajib BBQ.  
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Adapun permasalahan yang terjadi pada BBQ Universitas Teknokrat 

Indonesia, yakni jika pertemuan antara tutor dengan praktikan tidak dilaksanakan, 

akibatnya materi tidak tersampaikan. Kemudian, dalam proses belajar di kelas, 

praktikan tidak sepenuhnya aktif untuk menanyakan materi yang sedang 

disampaikan karena beberapa faktor. Pertama, kebosanan praktikan dengan model 

pembelajaran yang dilakukan. Kedua, minimnya waktu untuk berdiskusi. Ketiga, 

praktikan tidak paham dengan yang dipelajari. Keempat, praktikan takut 

pertanyaan yang akan diajukan malah membuatnya malu. Kelima, adanya rasa 

enggan untuk bertanya secara lisan.  

Bimbingan belajar Qur’an membantu meningkatkan wawasan keIslaman, 

kemampuan membaca, memahami serta mengamalkan Al-Qur’an yang penting 

sebagai pedoman menjalankan kehidupan sehari hari. Oleh karena itu diperlukan 

adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pembelajaran 

bimbingan belajar Qur’an.   

Pada penelitian Sari (2017) penggunaan teknologi informasi dalam proses 

belajar dan pembelajaran memungkinkan terciptanya sumber daya manusia yang 

mengenal dan mampu berinteraksi serta memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (internet). Pembelajaran online memudahkan mendapatkan materi, 

upload tugas, dan latihan secara online, serta forum diskusi untuk siswa dan guru 

(Informasi et al.,2017) 

Model pembelajaran seperti tatap muka atau face to face (Asyhar dan 

Asmarani,2016), elektronik learning atau e-learning (Islamiyah dan Widayanti 

,2016), dan pembelajaran bauran atau blended learning (Prayitno,2015). Tatap 

muka atau face to face memiliki kelebihan pada pencapaian target belajar yang 
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sangat spesifik dan pengukuran materi yang telah siswa kuasai, tapi memiliki 

kelamahan pada terhambatnya efektifitas pengembangan keterampilan berfikir 

dan sangat bergantung pada materi dan kompentensi guru, serta memerlukan 

pengorganisasian materi pelajaran dengan baik dan persiapan komunikasi yag 

prima (Asyhar dan Asmarani,2016). Elektronik learning atau e-learning memiliki 

kelebihan siswa dapat berfikir secara mandiri, pembelajaran terstruktur dan 

terjadwal yang dapat diakses kapanpun , akan tetapi e-learning memiliki 

kelemahan pada interaksi sosial siswa yang berkurang sehingga menyebabkan 

lambatnya pembentukan values dalam proses belajar (Islamiyah dan Widayanti, 

2016). Pembelajaran bauran atau blended learning dapat memecahkan masalah 

pembelajaran tatap muka atau face to face dan elektronik learning atau e-learning 

yaitu dapat melakukan diversifikasi pembelajaran dan memenuhi karakteristik 

siswa yang berbeda-beda. Tetapi, blended learning memiliki kelemahan yaitu 

tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa sehingga diperlukan sarana dan 

prasarana yang memadai di dalam penerapannya (Prayitno,2015). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menggunakan model pembelajaran 

bauran atau blended learning. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung proses 

pembelajaran bimbingan belajar Qur’an. Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pelajar untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai 

dengan gaya belajar dan prefensi belajar mereka.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara membuat sistem pendukung pembelajaran pada BBQ 

Universitas Teknokrat Indonesia? 
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2. Bagaimana cara membuat sistem pendukung pembelajaran yang 

memudahkan praktikan dalam mendapatkan materi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membuat sistem informasi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran 

bimbingan  belajar Qur’an.  

2. Membuat sistem informasi pembelajaran yang dapat membantu praktikan 

lebih mudah dalam mendapatkan materi pembelajaran. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas mengenai pembelajaran di BBQ Universitas 

Teknokrat yang akan dikembangkan kedalam sebuah sistem pembelajaran.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu pendukung 

pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan daya serap dari peserta didik 

atas materi yang diajarkan serta meningkatkan kemampuan belajar mandiri 

peserta didik. Sistem yang dibuat tidak menggantikan model pembelajaran yang 

sudah ada, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten 

dan pengembangan teknologi pendidikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pemasalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, keaslian 

penelitiann dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang pembelajaran, bimbingan, Al-Qur’an, 

pembelajaran bauran (blended learning), sistem, informasi, PHP, Database 

MySQL, website, UML, metode pengembangan waterfall, pengujian blackbox 

testing. Materi yang diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari 

masalahh yang sedang dikaji dan disusun sendiri oleh penulis oleh tuntutan untuk 

memecahkan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, alat 

dan bahan serta tahapan penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan dari sistem yang akan 

dibangun. 

BAB V IMPLEMENTASI DESAIN 
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 Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian dan analisis hasil dari 

sistem yang telah dibuat. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini berisi pembahasan tentang simpulan dan saran dari laporan 

yang penulis buat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


