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ABSTRAK 
Nama  : Muhlisah 

NIM   : 60900112074 

Jurusan  : Sistem Informasi 

Judul  : Aplikasi Indeks Sains dan Teknologi Dalam Al- 

Qur’an Berbasis Android 

Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom 

Pembimbing II : Faisal, S.T.,M.T 

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada jaman sekarang sudah tidak bisa 

terelakan lagi perkembangannya yang terus maju dari waktu ke waktu. Dengan 

kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi para ilmuan melakukan penelitian-

penelitian untuk terus menemukan sesuatu yang baru untuk kehidupan manusia. 

Pada zaman sekarang banyak penelitian yang membuktikan kebenaran al- Qur’an. 

Oleh sebab itu banyak peneliti yang mulai mengkaji al- Qur’an. Hal ini menjadi 

masalah tersendiri bagi para peneliti yang melakukan penelitian antara keterkaitan 

ilmu pengetahuan dalam al- Qur’an yang tidak paham tentang isi atau kandungan 

ayat al- Qur’an, serta para mubaligh yang masih terbatas akan referensi untuk 

menyiapkan bahan dakwah tentang keterkaitan ilmu pengetahuan dan al- Qur’an. 

Adapun teori yang digunakan untuk referensi dalam pembangunn aplikasi ini 

adalah teori mengenai indeks. Indeks dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

daftar kata atau istilah yang penting yang terdapat dalam buku cetakan tersusun 

menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau 

istilah itu ditemukan. 

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Sedangkan 

metode pengumpulan data adalah dengan cara library research dan wawancara. 

Metode perancangan software yang digunakan pada penelitian ini adalah 

waterfall. Sedangkan metode pengujian yang digunakan adalah Blackbox. 

 

Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah aplikasi Indeks sains dan 

teknologi dalam al- Qur’an yang mempermudah pengguna khususnya para 

peneliti, mubalig, pelajar atau mahasiswa untuk mencari ayat al- Qur’an serta 

terjemahan, tafsir dan asbabul nuzul yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

 

Kata Kunci : Indeks, Sains, Teknologi, Al- Qur’an,  Android
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi pada jaman sekarang sudah tidak bisa 

terelakan lagi akan perkembangannya yang terus maju dari waktu ke waktu. 

Dengan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi para ilmuan melakukan 

penelitian- penelitian untuk  terus menemukan sesuatu yang baru untuk 

kehidupan manusia. 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya terbatas dalam 

bidang- bidang tertentu melainkan mencakup keseluruhan dalam kehidupan. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam memajukan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. 

 Dalam kitab kaum muslimin yaitu al- Qur’an yang telah ada berabad- abad 

lalu, telah dijelaskan didalamnya tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk memfungsikan al- Qur’an tersebut, kaum muslimin dituntut 

untuk mengenali dan memahami sungguh-sungguh apa yang menjadi isi al- 

Qur’an. Kualitas kebenaran al- Qur’an bersifat ilmiah yang tidak dapat dilakukan 

oleh siapapun sampai hari kiamat nanti. Inilah yang seharusnya dipahami oleh 

para peneliti atau para ilmuan sebagaimana dijelaskan Dalam al- Qur’an surah 

Al- Alaq ayat 1-5 yang berbunyI :
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ۡۡٱۡسمۡ ب ۡۡٱۡقَرأۡۡ يَرب  َك ۡۡٱلَّذ  ۡ.َخلََق ۡۡ نََۡخلََق نَسَٰ ۡۡٱۡۡل  َۡعلٍَق ۡن َوَربَُّكۡۡٱۡقَرأۡۡ.م 

نَۡ.ٱۡلقَلَمۡ َعلََّمۡب ۡۡٱلَّذ ي.ٱۡۡلَۡكَرمۡ  نَسَٰ  .َماۡلَۡمۡيَۡعلَۡمَۡۡعلََّمٱۡۡل 

Terjemahnya  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Kementrian 

Agama, RI, 2005) 

 Membahas hubungan antara al- Qur’an , ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah sesuatu yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Memang dalam al- Qur’an 

tidak menyinggung secara langsung tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

akan tetapi dalam al- Qur’an hanya dijelaskan secara universal tentang asal mula 

atau terjadinya suatu kejadian.  

 Hal ini yang menjadi masalah tersendiri khususnya bagi para peneliti yang 

melakukan kajian tentang keterkaitan ilmu pengetahuan dalam al- Qur’an yang 

tidak paham tentang isi atau kandungan ayat al- Qur’an, serta para mubaligh 

yang masih terbatas akan referensi untuk menyiapkan bahan dakwah tentang 

keterkaitan  ilmu pengetahuan dan al- Qur’an. Dengan cara pencarian manual 

mengenai ayat-ayat dalam al- Qur’an yang terkait dengan ilmu pengetahuan 

biasanya akan berlangsung lama. 

Disisi lain perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang semakin 

maju dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya ialah smartphone yang 
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memberikan kemudahan bagi manusia untuk mencari segala sesuatu tentang 

informasi dan mejadikan pekerjaan manusia menjadi lebih efektiv dan efisien 

dengan kemudahan yang ditawarkan oleh smartphone. 

Salah  satu  sistem  operasi  mobile  yang  digunakan  oleh  smartphone 

adalah Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone yang 

berbasis  Linux. Kelebihan Android dibanding sistem operasi smartphone lainnya 

adalah Android bersifat open source code sehingga memudahkan para 

pengembang untuk menciptakandan  memodifikasi  aplikasi  atau  fitur–fitur  

yang  belum  ada  di  sistem operasi Android sesuai dengan keinginan mereka 

sendiri. Android saat ini tidak hanya bisa membantu manusia dalam 

berkomunikasi tetapi juga dikembangkan untuk membantu mempermudah kerja 

manusia. Salah satunya dalam hal pencarian indeks atau daftar kata hubungan 

antara sains dalam al- Qur’an. 

Tidak terelakan lagi bahwa selama ini fakta-fakta sains yang terungkap 

pada zaman teknologi sekarang ini telah ada dalam al- Qur’an yang ada beribu-

ribu tahun lalu. Namun tidak semua orang dapat memahami apa yang terkandung 

dalam al- Qur’an tersebut dan tidak semua orang dapat melakukan pencarian ayat 

dalam al- Qur’an yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dalam waktu 

sekejap. Oleh sebab itu dengan teknologi yang berkembang sekarang serta 

penggunaan gadget Android yang semakin banyak digunakan oleh manusia, maka 

muncul sebuah gagasan untuk membantu permasalahan yang terjadi pada para 

peneliti, mubaligh, dan para mahasiswa atau  pelajar dengan membuat “Aplikasi 

Indeks Sains Dalam al- Qur’an Berbasis Android”. Aplikasi ini diharapkan 
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dapat membantu para peneliti, mubalig dan mahasiswa atau pelajar yang tertarik 

akan mengkaji keterkaitan ilmu pengetahuan dalam al- Qur’an. 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka disusun 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana 

Merancang dan membangun aplikasi index  atau mencari daftar atau kata kunci 

dengan cepat dan tepat dalam menemukan daftar-daftar sains dan teknologi  

yang terkandung dalam al- Qur’an?”  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini 

difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 

1. Aplikasi dibangun untuk mencari index sains dan teknologi dalam al- 

Qur’an. 

2. Aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android minimal versi 

4.1 kit kat. 

3. Aplikasi ini menyajikan keterkaitan ilmu sains dan teknologi dalam  al- 

Qur’an. 

4. Target penggunaan aplikasi ini adalah para peneliti, mubaliq, 

mahasiswa atau pelajar yang tertarik untuk mengkaji ilmu sains dan 

teknologi dalam  al- Qur’an. 
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 Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 

yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini akan menampilkan ayat al- Qur’an beserta terjemahan, 

asbabul nuzul dan tafsir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. 

2. Aplikasi ini akan menampilkan pencarian index ayat al- Qur’an yang 

berkaitan dengan sains dan teknologi. 

3. Aplikasi ini akan berjalan di Smartphone berbasis Android, agar 

memudahkan dalam pencarian dan kemudahan akses. 

4. Indeks daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku, tersusun 

menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat 

kata atau istilah itu ditemukan. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 

sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

Tataran (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Panduan 

Kata Dalam Mencari Ayat Al- Qur’an Juz 30”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memudahkan bagi seseorang yang ingin mencari potongan ayat al- Qur’an 

dan menampilkan keseluruhan Index kata. 
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Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan 

dibuat yaitu Pencarian Index kata dalam al- Qur’an dengan menggunakan bahasa 

latin. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah Aplikasi tersebut hanya 

terbatas pada pencarian ayat Al- Qur’an sedangkan aplikasi yang akan dibuat 

mencakup pencarian index Al- Qur’an yang berhubungan dengan Sains dan 

teknologi. 

Sa’diyah (2016) dalam skripsinya yang berjudul“Pengembangan Aplikasi 

Mobile Pencarian Kata Pada Kamus Psikologi Dengan Menggunakan Algoritma 

Fuzzy String Matching” Pada aplikasi ini membantu pengguna mencari kata 

dalam istilah psikologi yang sulit di ingat atau samar dengan cepat dan mudah 

dengan menggunakan Algoritma Fuzzy. 

Pada penelitian ini terdapat kesamaan yaitu dapat berjalan pada device 

berbasis android sehingga setiap orang yang menggunakan smartphone dapat 

dengan mudah menemukan tiap kata dalam pencarian kata pada kamus psikologi. 

Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah sistem diatas memberikan 

informasi tentang psikologi sedangkan aplikasi yang akan dibuat mencakup 

tentang keterkaitan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam al- Qur’an. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

sebuah sistem aplikasi indeks sains dan teknologi  dalam al- Qur’an yang dapat 

memenuhi kebutuhan para peneliti, mahasiswa, pelajar atau mubaliq dalam 
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melakukan penelitian atau untuk kebutuhan ceramah dan penyelesaian tugas bagi 

mahasiswa dan pelajar yang berhubungan dengan sains, teknologi dan al- Qur’an.                           

2. Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan dengan kegunaan dan penelitian ini dapat diambil beberapa 

manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut : 

a. Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan teknologi informasi dan menambah kajian teknologi 

informasi khususnya aplikasi indeks sains dan teknologi dalam al- Qur’an.  

b. Praktis 

 Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

para peneliti sains, mubaligh, mahasiswa dan para pelajar yang tertarik mengkaji 

ilmu sains dan teknologi.
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Aplikasi 

 Perangkat lunak aplikasi atau dalam bahasa Inggris software application 

adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 

komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 

Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan 

berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan 

kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan 

pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar 

kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang 

disebut sebagai application suite (suatu paket atau rangkaian aplikasi). Contohnya 

adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi 

pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi 

dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki 

kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan 

tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi 

satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar 

kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat 

pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. (Wikipedia, 2017) 
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B. Indeks 

 Indeks dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah daftar kata atau istilah 

yang penting yang terdapat dalam buku cetakan (biasanya pada bagian akhir 

buku) tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, 

tempat kata, atau istilah itu ditemukan. 

 Informasi atau penjelasan kata tertentu dalam buku yang relatif tebal dapat 

ditemukan dengan cepat dengan teknik membaca memindai melalui indeks. 

Indeks bertujuan untuk memberikan informasi mengenai letak halaman tempat 

kata atau istilah itu ditemukan. (wikepedia, 2016) 

C. Sains 

 Sains (science) diambil dari kata latin scientia yang arti harfiahnya adalah 

pengetahuan. Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains merupakan 

kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa 

Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan 

mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak 

dapat dipisahkan.  

Sains sebagai proses merupakan langkah- langkah yang ditempuh para 

ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang 

gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhimya 

menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari Sains 
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ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. (wikepedia, 

2017) 

D. Teknologi 

  Teknologi adalah  keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

  Penggunaan teknologi oleh manusia diwali dengan pengubahan sumber 

daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan 

mengendalikan api telah menaikan ketersediaan sumber-sumber pangan, 

sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berperjalanan dan 

mengendalikan lingkugan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termaksud 

diantaranya mesin cetak, telepon dan internet, telah memperkecil hambatan fisik 

terhadap komunikasi dan kemungkinan manusia untuk berinteraksi secara bebas 

dalam skala global. Tetapi, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai, 

pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung 

sepanjang sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir. 

  Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam 

banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu 

memperbaiki ekonomi (termaksud ekonomi global masa kini) dan telah 

memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi 

menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemar 

dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan 

lingkungannya. Berbagai macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai 
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masyarakat, dan teknologi baru sering kali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan 

etika baru. (Wikepedia, 2016) 

E. Al- Qur’an 

a. Pengertian al- Qur’an secara etimologi (bahasa) 

 Al-Qur’an menurut Etimologi ( bahasa ) yaitu bacaan atau yang dibaca. 

Kata Al-Qur’an  adalah bentuk mashdar dari fi’il qara’a yang diartikan dengan arti 

isim maf’ul, yaitu ( yang dibaca atau bacaan ). (Yasin, 2002). 

b. Pengertian Al- Qur’an secara terminologi (istilah islam) 

 Al-Qur’an adalah kalam Allah swt yang mengandung kemukjizatan, yang 

diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, melalui perantaraan malaikat 

Jibril, ditulis dalam mushaf, dihafal di dalam dada, disampaikan kepada kita 

secara mutawatir, membacanya memiliki nilai ibadah, (disusun secara 

sistematis) mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas”. (Yasin, 2002). 

c. Pengertian al- Qur’an menurut para ahli 

1. Muhammad Ali ash- Shabuni 

 Al- Qur’an adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada 

penutup para nabi  dan rasul, dengan perantara malaikat jibril, ditulis di mushaf- 

mushaf, diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, bernilai ibadah 

membacanya, dan dimulai dari surah al- fatihah dan ditutup dengan surah an- 

nash.(Ilyas yunahar, 2013)  
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2. Dr. Subhi as-Salih 

 Al- Qur’an adalah kalam Allah swt merupakan mukjizat yang diturunkan 

kepada nabi muhammad saw untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita 

secara mutawatir ditulis dalam mushaf dimulai surah al-Fatihah dan di akhiri 

dengan surah an- Nas. (Ash- Salih, Subhi, 1993) 

3. Quraish Shihab 

 Al- Qur’an di turukan oleh Allah swt kepada nabi muhammad saw dalam 

kenyataan historisnya tidaklah secara utuh, melainkan memakan waktu yang 

cukup lama, yaitu sejak Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya. 

Masa ini diyakini oleh umat islam sebagai masa turunnya wahyu yang berisi 

petunjuk dan ajaran dari segala bidang kehidupan, seperti dalam masalah aqidah, 

ibadah maupun muamalah. (Shihab, Quraish, 1994) 

d. Fungsi al- Qur’an 

1. Petunjuk bagi umat manusia 

 Allah swt menurunkan al- Qur’an sebagai petunjuk umat manusia, seperti 

yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2.185 dan QS. Al-fusilat 41:44. 

QS. Al-Baqarah/2.185 

ۡ َن ۡم  نَاٍت ي   َ ب َۡو لنَّاس  دًىۡل  ۡه  آن  ق ْر ۡالْ ۡف يه  َل ز  يۡأ نْ ۡالَّذ  َمَضاَن َۡر ر  ْه شَ

ۡ دَ ه  ۡشَ ْن َم ۡفَ ۚۡ قَان  ف ْر الْ َۡو دَىَٰ ه  ۡالْ اَن ۡكَ ْن َم َۡو ه ۡۖ ْم يَص  لْ ۡفَ َر ْه ۡالشَّ م  ك  نْ م 

ۡ َر ي ْس ۡالْ م  ك  ۡب  َّۡللاَّ  يد  ۡي ر  ۗۡ َر ۡأ َخ اٍم َيَّ ۡأ ْن ۡم  ٌ َّة د ع  ۡفَ ٍر فَ ۡسَ لَىَٰ ۡعَ َْو ۡأ يًضا ر  َم
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اۡ َۡم لَىَٰ ۡعَ َ َّۡللاَّ وا ب  ر  ت كَ ل  َۡو َ دَّة ع  ۡالْ ل وا م  ت ْك ل  َۡو َر ع ْس ۡالْ م  ك  ۡب  يد  ۡي ر  ََل َو

مْۡ ك  لَّ عَ لَ َۡو ْم دَاك  ونَۡۡهَ ر  ك  َْش ۡت

Terjemahnya 

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 

dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 

hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia 

berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 

ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 

kamu bersyukur. (Kementrian Agama, RI, 2005) 

QS. Al-fusilat 41:44. 

 

َو ل ْوَ ْلَعَج  ن َ ها ق ُ ْرُ نآ أ اً ْعَ َج ِم ي ًّ ل ا قَ لاَ ل اوُ َ ْو ََل ف  ِ صُ ل ْتَ يآ  َ تا هُ أ ۖ ُ أَ ْعَ َج ٌّيِم  

َعَو َر ب ٌّيِ ق ۗ  ْلُ َوُه  ِل  ل َّ ِذ َني َمآ  ن دُه اوُ َو ىً ِش ف ٌءاَ َو ۖ  لا ِذَّ َني ََل  ي  ْؤُ ِم ن َنوُ  

نا ِهِ ْم َو  ْق ٌر ُهَو  َو ل  ْيَ ِه ْم َع  أ ۚ ىًم لوُ َ
َٰ ئ َكِ ي  نُ داَ ْوَ َن ِم  ْن َكَم  ٍنا ِعَب  فٍدي ذآ يِ َ 

Terjemahnya 

Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain 

Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-

ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah 

orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi 

orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga 

mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. 

Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang 

jauh".(Kementrian Agama, RI, 2005) 

 

2. Sumber pokok ajaran Islam 
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 Fungsi al- Qur’an sebagai sumber ajaran islam sudah diyakini dan diakui 

kebenarannya oleh segenap hukum islam. Adapun ajarannya meliputi soal 

kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, 

budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni.  

3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia 

 Dalam al-Qur’an banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat 

terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun mereka yang 

menantang dan mengingkari ajarannya. Bagi umat yang akan datang kemuadian 

tentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang 

diterangkan dalam al-Qur’an.  

4. Sebagai mukjizat nabi Muhammad saw 

 Turunnya al-Qur’an merpakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh nabi 

Muhammad saw.  

 Al- Qur’an adalah murni wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsu 

perkataan Nabi Muhammad. Al- Qur’an memuat aturan-aturan kehidupan 

manusia di dunia. Al- Qur’an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman 

dan bertaqwa. Di dalam Al- Qur’an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi 

orang-orang yang beriman. 

 Al- Qur’an adalah murni wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsu 

perkataan Nabi Muhammad. Al- Qur’an memuat aturan-aturan kehidupan 

manusia di dunia. Al- Qur’an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman 
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dan bertaqwa. Didalam Al- Qur’an terdapat rahmat yang besar dan  pelajaran bagi 

orang-orang yang beriman. (Yasin,2002). 

F. Android 

1. Pengertian Android 

Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc.membeli Android Inc ,pendatang baru yang 

membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemuadian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, 

peranti lunak, dan telekomunikasi termaksuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. (Arifianto,2011). 

Tampilan android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan 

masukan sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, seperti menggesek, 

mengetuk, mencubit dan membalikkan cubitan untuk memanipulasi obyek di 

layar. Sifat android yang terbuka telah membuat bermunculannya sejumlah besar 

komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan android sebagai dasar 

proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi android 

pada perangkat yang secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. 

(Salbino, 2014). 

 Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC 

Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 

diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang 
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menggunakan Android. Adapun versi-versi Android yang pernah dirilis adalah 

sebagai berikut: (Safaat, 2011) 

a. Android versi 1.1 

b. Android Versi 1.5 (Cupcake) 

c. Android Versi 1.6 (Donut) 

d. Android Versi 2.0/2.1 (Eclair) 

e. Android Versi 2.2 (Froyo) 

f. Android Versi 2.3 (Gingerbread) 

g. Android Versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 

h. Android Versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich) 

i. Android Versi 4.1 (Jelly Bean) 

j. Android Versi 4.4 (KitKat) 

k. Android Versi 5.0 (Lollipop) 

2. Komponen Android 

Berikut ini adalah komponen pada aplikasi Android yaitu : 

1) Activities, suatu activity akan menyajikan User Interface (UI) kepada pengguna 

sehingga pengguna dapat melakukan interaksi untuk menjalankan fungsi 

tertentu. Sebuah aplikasi Android bisa jadi hanya memiliki satu activity, tetapi 

umumnya aplikasi memiliki banyak Activity tergantung pada tujuan aplikasi 

dan desain dari aplikasi tersebut. 

2) Service, Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi service 

berjalan secara backgrounduntuk melakukan operasi-operasi yang 
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longrunning (proses yang memakan waktu cukup lama) atau melakukan 

operasi untuk proses remote. 

3) Broadcast Reciever, Broadcast Reciever berfungsi menerima dan bereaksi 

untuk menyiapkan notifikasi. Broadcast Reciever tidak memiliki User 

Interface (UI) tapi memiliki sebuah Activity untuk merespon informasi yang 

mereka terima atau kepada pengguna.Broadcast receiver hanyalah pintu 

gerbang menuju komponen lain dan memang dirancang untuk hanya 

melakukan kerja seminimal mungkin. 

4) Content Provider, Content Provider membuat kumpulan aplikasi data secara 

spesifik sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain. Content providers juga 

berguna untuk membaca dan menulis data yang berstatus private dan tidak 

dibagikan ke suatu aplikasi. 

5) Android SDK (Software Development Kit) 

merupakan sebuah tools yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi 

berbasis android menggunakan bahasa pemrograman java. Pada saat ini SDK 

telah menjadi alat bantu dan Aplication Programming Interface (API) untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis android. SDK dapat diunduh pada situs 

resminya, yaitu: http://www.developer.android.com/. SDK bersifat gratis dan 

bebas didistribusikan karena android bersifat open source. (Pratama, 2011). 

6) ADT (Android Development Tools) 

 Android Development Tools (ADT) adalah plug-in yang di desain untuk 

IDE Eclipse yang memberi kemudahan dalam mengembangkan aplikasi 

Android. (Safaat, 2012: 6). 

http://www.developer.android.com/
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7) AVD (Android Virtual Device) 

 Android Virtual Device merupakan emulator yang digunakan untuk 

menjalankan program aplikasi Android yang telah di rancang. AVD dapat di 

konfigurasi agar dapat menjalankan berbagai macam versi Android yang telah 

diinstal.(Safaat, 2012: 19). 

8) Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE (Integrated Development 

Environtment) untuk pengembangan aplikasi di platform Android. Berdasarkan 

Intellij IDEA. Android Studio dirancang khusus pengembangan Android dan 

menggantikan ADT (Android Development Tools) Eclipse sebagai IDE utama 

Google untuk pengembangan aplikasi Android (Wikipedia, 2016). 

9) JDK (Java Development Kit) 

Java Development Kit (JDK) adalah sebuah produk yang dikembangkan 

oleh Oracle yang ditujukan untuk para developer Java. Sejak Java diperkenalkan, 

JDK merupakan JavaSoftware Development Kit (SDK) yang paling sering 

digunakan. (Wahana Komputer, 2013: 6). 

G. Flowmap  

Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada 

suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang 

menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas-entitas-entitas 
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sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem 

informasi. Berikut simbol dari flowmap. 

 

Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 

NO

O 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen berupa 

input dan output pada proses 

manual dan berbasis computer 

2  

 

Proses 

Manual 

Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara manual. 

3  

 

Penyimpanan 

Magnetik 

Menunjukkan media penyimpanan 

data/informasi file pada proses 

berbasis computer ,file dapat 

disimpan pada harddisk , disket, 

CD dan lain-lain 

 

4 

 

 

Arah Alir 

Dokumen 

Menunjukkan arah aliran dokumen 

antar bagian yang terkait pada 

suatu sistem.  

5  

 

Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang 

terputus atau terpisah pada halaman 

alir dokumen yang sama 

 

6 

 

 

 

 

Proses 

komputer 

 

 

 

 

Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara komputerisasi 
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7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 

komputer informasi file pada 

proses manual. Dokumen dapat 

disimpan pada lemari , arsip, map 

file 

8 

 

Input 

Keyboard 

Menunjukkan input yang dilakukan 

menggunakan keyboard 

9 

 

Penyimpanan 

manual 

Menunjukkan media penyimpanan 

data atau informasi secara manual 

 

H. UML (Unified Modeling Language) 

Unified Modeling Language (UML) merupakan kesatuan dari bahasa yang 

dikembangkan oleh Booch, Object Modeling Technique (OMT) dan Object 

Oriented Software Engineering (OOSE). Metode Design Object Oriented 

menjadikan proses analisis dan desain ke dalam empat tahapan iteratif, yaitu: 

identifikasi kelas-kelas dan obyek-obyek, identifikasi semantik dari hubungan 

obyek dan kelas tersebut, perincian interface dan implementasi (Munawar, 2005). 

Ada tiga karakter penting yang melekat di UML, yaitu sketsa, cetak 

program dan bahasa pemrograman. Sebagai sebuah sketsa, UML bisa berfungsi 

sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan beberapa aspek dari sistem, 

sehingga semua anggota tim akan memiliki gambaran yang sama tentang suatu 

sistem. sebagai cetak biru, UML dapat memberi informasi detil tentang codding 

program dan menginterpretasikannya kembali dalam sebuah diagram. Sedangkan 

sebagai cetak program, UML dapat menterjemahkan  diagram yang ada di UML 

menjadi program yang siap untuk dijalankan (Darwiyanti, 2003). 
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UML memiliki beberapa diagram yang mampu membantu pengembang 

mengkomunikasikan sistem yang akan dibuat, diagram-diagram tersebut antara 

lain adalah use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. 

1. Use case Diagram 

Use-case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk 

menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem.Use-

case diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan 

sistem perangkat lunak yang dibangun. 

Berikut simbol-simbol pada Use case Diagram: 

Tabel II.2. Simbol Use case Diagram (Munawar, 2005) 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 

Aktor Aktor tersebut mempresentasikan 

seseorang 

2 

 

Use case gambaran fungsionalitas dari suatu 

sistem, sehingga customer atau 

pengguna sistem paham dan mengerti 

mengenai kegunaan sistem yang akan 

dibangun. 

Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan jenis interaksi antara 

user(aktor) dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah 

sistem dipaka. Berikut model penggunaan Use case: 
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Gambar II.1 Model penggunaan Use 

 

2. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan penggambaran interaksi antar objek di 

dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. 

Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal 

(objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk 

menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Berikut simbol 

yang umum digunakan: 

 Tabel II. 3. Simbol Sequence Diagram (Munawar, 2005) 

Komponen utama sequence diagram terdiri atas obyek yang dituliskan 

dengan kotak segiempat bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda 

panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progress vertical. 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

  

Life Line Objek entity antarmuka yang saling 

berinteraksi 

2 

 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjasi 

3 

 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek memuat informasi-informasi 

tentang atifitas yang terjasi 

Object1

1

2
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Gambar II. 2. Model Sequence Diagram (Munawar, 2005). 

3. Activity diagram 

Activity diagram yaitu teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram menunjukkan 

tahapan, pengambilan keputusan dan pencabangan. Diagram ini sangat berguna 

untuk menunjukkan operation sebuah objek dan proses bisnis (Darwiyanti, 2003). 

Berikut simbol yang umum dipergunakan : 

Tabel II. 4. Simbol Activity diagram (Darwiyanti, 2003). 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 
Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

2  
Actifity 

Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

3 
 

Action State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

4 

 

Actifity Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain. 
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5  
Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana sistem berakhir. Adapun contoh penggunaanya 

sebagai berikut : 

 

Gambar II. 3. Model Activity diagram (Darwiyanti, 2003). 

4. Class diagram 

Class diagram adalah diagram yang menunjukan class-class yang ada dari 

sebuah sistem dan hubungannya secara logika.Class diagram menggambarkan 

struktur statis dari sebuah sistem. Berikut simbol dari diagram kelas : 
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 Tabel II. 5. Simbol Class diagram (Munawar, 2005) 

 

Class dalam notasi UML digambarkan dengan kotak. Nama class 

menggunakan huruf besar di awal kalimatnya dan diletakkan di atas kotak. 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  Generalization Hubungan dimana objek anak 

berbagai prilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atasnya 

 

 

 

2  Class Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi attribut dan operasi yang sama 

3  Realization Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek 

4  

 

Dependency Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang 

tidak mandiri 

5  Collaboration Deskripsi dari urutan aksi yang 

ditampilkan system yang 

menghasilkan suatu hasil yang terukur 

bagi suatu actor 

 

6  
AssociationClass1

*

-End1

*

-End2
 

Assosiation Apa yang menghubungkan antara 

objek suatu dengan objek yang lain. 



26 
 

 
 

Atribute adalah property dari sebuah class.Attribute ini melukiskan batas nilai 

yang mungkin ada pada obyek dari class. Operation adalah sesuatu yang bisa 

dilakukan oleh sebuah class atau yang (atau class yang lain) dapat lakukan untuk 

sebuah class (Munawar, 2005). 

 

Gambar II. 4. Model Class diagram (Munawar, 2005). 

I. DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram atau DFD merupakan sebuah gambaran dari arus 

sistem yang telah ada atau sistem yang baru akan dibuat yang kemudian 

dikembangkan secara logika tanpa melihat lingkungan fisik dimana data tersebut 

akan mengalir. DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada 

alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran 

analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional 

sistem kepada pemakai maupun pembuat program. (Pressman, 1992) 

 Adapun simbol yang digunakan untuk membuat DFD yaitu: 
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Tabel II. 6. Simbol Data Flow Diagram (Jogiyanto, 2005) 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 Proses 

Simbol ini digunakan untuk proses 

pengolahan atau tranformasi data. 

2 
 

 
Aliran Data 

Menggambarkan perpindahan berupa 

data, atau paket informasi dari satu 

bagian system ke bagian lain. 

3 
 

 

Data Store 

(Simpanan Data) 

Menggambarkan model dari kumpulan 

paket data yang tersimpan. 

4 
 

 

Terminator 

(Eksternal Entity) 

Menggambarkan kesatuan luar yang 

berhubungan dengan sistem 

(Menggambarkan asal data atau tujuan). 

 

J. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 

menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram 

E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas 

dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang 

mempersentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dan dapat 

digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe objek mengenai 

data pada manajemen, serta relasi antara objek tersebut.  (Ladjamudin, 2006) 
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Tabel II. 7. Simbol Entity Relationship Diagram (Fathansyah, 2011) 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 Entitas 

Segala hal yang akan disimpan 

datanya. 

 

2 

 

 Atribut 

Karakteristik suatu entitas. 

 

3 

 

 Relasi 

Hubungan atau asosiasi antar entitas. 

 

4 
 

 
Link 

Penghubung antara relasi dengan 

entitas dan antara entitas dengan 

atributnya. 

 

 

K. Php My Admin 

Php My Admin adalah apliksi berbasis web yang ditulis dalam bahasa 

PHP yang fungsi utamanya melakukan administrasi MySql. Administrasi user 

MySql inilah yang akan digunakan untuk mengakses database MySql via PHP. 

(Syafii, 2005). 

L. My Sql 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis 

DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada 

platform baik windows maupun Linux.Selain itu, MySQL merupakan program 
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pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-

user (banyak pengguna). 

Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query standar 

yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah  suatu bahasa 

permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, dan SQL Server.  

Sebagai program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri 

tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface) MySQL dapat didukung oleh hampir 

semua program aplikasi baik yang open source maupun yang tidak, yang ada pada 

platformwindows (Syafii, 2005). 

M. PHP (Hypertext Prepocessor) 

Menurut Sutarman (2003), PHP merupakan akronism dari PHP: Hypertext 

Prepocessor adalah bahasa pemrograman scriptberbasis  web yang paling banyak 

dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, 

walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Untuk 

menjalankan sistem PHP dibutuhkan tiga komponen:  

1. Web server, karena PHP termasuk bahasa pemrograman server side. 

2. Program PHP, program yang memproses script PHP.  

3. Database server, yang berfungsi untuk mengelola database. 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrogaraman lain adalah:  

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 
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2. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfiguras yang relatif mudah. 

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 

(linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta 

juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Metode 

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi adalah metode 

studi pustaka, yaitu penggumpulan data dan informasi dengan cara membaca 

buku-buku referensi, e-book dan website. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Library Research 

yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal maupun 

literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  yang penulis lakukan adalah dengan cara : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu  melakukan pengumpulan data dengan mempelajari 

referensi buku-buku, artikel dan internet, mempelajari kajian al- Qur’an. 
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2. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan wawancara dengan sumber informasi yang 

dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah-masalah yang 

akan diteliti seperti mubaliq, dosen, peneliti dan pelajar. 

E. Instrument Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba 

adalah sebagai berikut : 

a. Laptop ASUS A455L dengan spesifikasi : 

1) Prosesor Intel® CoreTM i3-4005U CPU (1.7 GHz). 

2) Memory 2 GB. 

3) Harddisk 500 GB. 

4) Windows 8.1 Enterprise 64-bit. 

b. Ponsel Samsung Galaxy GrandPrime dengan spesifikasi : 

1) Android OS, v.5.0.2 (Lolipop) 

2) Internal 16 GB, 2 GB RAM. 

2. Perangkat Lunak 

Dalam perancangan sistem ini diperlukan software berikut : 

1. Java Development Kit (JDK) 1.6 

2. Sistem Operasi Windows 8 (64 bit). 

3. NodeJS v6..9.5 

4. ApacheANT 
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5. Android SDK 

6. Microsoft Office 2007. 

7. Microsoft Visio 2007. 

8. Notepad ++. 

9. XAMP 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 

pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 

1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang 

sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian 

pustaka. 

2) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan 

penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara 

memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 

b. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 

yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang 

diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri.  
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c. Teknik Pengujian 

Dalam penelitian metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode 

rancangan yaitu Black Box Testing. Black-box Testing adalah jenis pengujian 

yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan hanya berfokus 

pada keluaran yang dihasilkan dari masukkan yang dipilih dengan kondisi 

eksekusi tertentu. (Bhasin, 2014) 

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, 

berurutan dalam membangun software, dimana proses pengerjaannya bertahap 

dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai 

tahap selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 1. Metode Waterfall. (Bassil, 2012) 

 

 



35 
 

 
 

Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model Waterfall : 

a. Requirements analysis and definition 

Proses menganalisis kebutuhan sistem kemudian pengumpulan kebutuhan 

secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun, sehingga nantinya 

sistem yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan. 

b. System and Software design 

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan 

secara lengkap. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 

c. Implementation 

Proses menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti 

oleh komputer. 

d. Integration and System testing 

Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua 

pernyataan sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi 

sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan 

memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. 

e. Operation and maintenance 

Pada proses ini dilakukan pengoperasian sistem yang telah selesai 

dibangun dan melakukan pemeliharaan. 

 



36 
 

 
 

H. Pengujian Sistem dan Keabsahan Data 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 

lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan 

spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian 

sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, 

kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem 

perangkat lunak. 

Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

BlackBox. BlackBox testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program.Pengujian dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Rosa dan Shalahuddin, 2011). 

Berdasarkan konsep pengujian, Black box (functionality) testing akan 

mengidentifikasi kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan fungsionalitas 

perangkat lunak yang tampak dalam kesalahan output. 

Pengujian black box digunakan dalam mengidentifikasi : 

1. Pengujian fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 

2. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran 

yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk 

fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan 

keluaran tersebut. 
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3. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi 

kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diiketahui kesalahan-

kesalahannya. 

Adapun langkah-langkah dalam black box: 

1. Analisa kebutuhan dan spesifikasi 

2. Pemilihan input 

3. Pemilihan output 

4. Pengujian 

5. Review hasil 

6. Evaluasi 

 

I. Rancangan Tabel UJi 

Berikut ini rancangan tabel uji Aplikasi Indeks Sains dan Teknologi Dalam 

al-Qur’an : 

Tabel III.1. Rancangan Tabel Uji Blackbox Testing 

No Data Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Menu Teknologi Menampilkan jumlah ayat al- Qur’an yang 

berhubungan dengan teknologi 

2 Menu Sains Menampilkan pilihan- pilihan indeks ayat 

al- Qur’an yang berhubungan dengan sains 

3 Menu tentang Menampilkan Informasi tentang aplikasi 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang 

utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidntifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 

Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi 

oleh suatu perusahaan yang berguna utnuk membandingkan dan membuat 

alternatif-alternatif yang diberikan kepada sistem baru. 

A. Analisis System Yang Sedang Berjalan 
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Gambar IV.1 Flowmap Diagram pada sistem yang sedang berjalan 

Adapun penjelasan dari analisis sistem yang berjalan adalah : 

Pada saat seorang yang ingin mencari ayat al- Qur’an yang berhubungan 

dengan sains dan teknologi maka terlebih dahulu akan membuka kitab suci al- 

Qur’an atau mencari di buku-buku yang membahas tentang sains dan teknologi. 

Kemudian akan mencatatnya kembali, jika seorang ingin melengkapinya dengan 

tafsiran ayat dan asbabul nuzul ayat maka kembali harus mencari buku tafsir dan 

asbabul nuzul kemudian mencatatnya kembali . 

B. Analisis sistem yang diusulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Flowmap Diagram untuk sistem yang diusulkan 

 Adapun penjelasan dari analisis sistem yang diusulkan adalah : 
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 Pada saat pengguna ingin melakukan pencarian ayat yang berkaitan 

dengan sains dan teknologi, pengguna hanya perlu membuka aplikasi indeks sains 

dan teknologi dalam al- Qur’an, kemudian mengetikkan kata kunci yang ingin 

dicari atau bisa juga memilih pilihan yang disediakan dalam aplikasi, yaitu sains 

atau teknologi, maka pengguna dapat langsung melihat indeks ayat al- Qur’an 

yang berhubungan dengan sains atau teknologi. Setelah indeks berhasil 

ditampilkan, pengguna dapat memilih untuk melihat detail dari indeks tersebut 

yaitu, ayat indeks, terjemahan, tafsir dan asbabul nuzul. Setelah selesai 

menampilkan pengguna dapat mengakhiri aplikasi pencarian indeks sains dan 

teknologi dalam al- Qur’an. 

Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan 

analisis kelemahan. 

1. Analisis Masalah 

Aplikasi index sains dan teknologi dalam al- Qur’an ini merupakan 

aplikasi pencarian sekaligus pembelajaran dalam mencari ayat al- Qur’an yang 

berhubungan tentang sains dan teknologi. Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan 

tulisan ayat Al- Qur’an, terjemahan, asbabul nuzul dan tafsir dari ayat al- Qur’an 

yang menyangkut sains dan teknologi. 

Pada uraian analisis sistem yang sedang berjalan, terdapat tahapan yang 

dilakukan oleh seorang yang ingin mencari ayat al-Qur’an yang berhubungan 

dengan sains dan teknologi, tahapan pencarian tersebut akan memakan banyak 

waktu dan jika ayat yang dicari tergolong banyak maka seorang tersebut akan 
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terus mengulang tahapan- tahapan tersebut. Dengan adanya aplikasi Indeks sains 

dan teknologi dalam al- Qur’an dapat mempermudah pengguna untuk mencari 

ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan sains dan teknologi dengan lebih efektif 

dan efisien.  

Aplikasi ini akan menampilkan daftar ayat al- Qur’an yang berhubungan 

dengan sains dan teknologi dan akan menampilkan detail ayat, terjemahan, tafsir 

dan asbabul nuzul jika ayat tersebut memiliki asbabul nuzul. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Antar Muka (Interface) 

Kebutuhan-kebutuhan antar muka untk membangun aplikasi ini yaitu 

sebagai berikut : 

1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang  familiar dan 

mudah digunakan bagi pengguna. 

2) Aplikasi menampilkan dua jenis penyajian menu yaitu sliding tab. 

3) Sliding menu terdiri dari menu Indeks, Pencarian dan Tentang. 

4) Aplikasi menampilkan ayat al- Qur’an beserta terjemahan 

5) Aplikasi menampilkan tafsir ayat 

6) Aplikasi menampilkan asbabul nuzul ayat 

7) Aplikasi berisi menu tentang yang berisikan menu aplikasi 

b. Kebutuhan Data 

Data yang diolah aplikasi ini yaitu sebagai berikut : 
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1) Data ayat al- Qur’an 

2) Data tafsir ayat 

3) Data asbabul nuzul ayat 

c. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa 

penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi adalah sebagai berikut : 

1) Menampilkan daftar indeks  ayat al- Qur’an yang berhubungan dengan 

sains dan teknologi. 

2) Menampilkan ayat al- Qur’an yang berhubungan dengan sains dan 

teknologi. 

3) Menampilkan tafsir ayat al- Qur’an yang berhubungan dengan sains dan 

teknologi. 

4) Menampilkan asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat yang berhubungan 

dengan ayat yang membahas sains dan teknologi dalam al- Qur’an. 

3. Analisis Kelemahan Sistem 

Aplikasi index sains dalam al- Qur’an merupakan aplikasi yang berjalan 

pada platform android yang dapat menampilkan ayat al- Qur’an yang 

berhubungan dengan sains dan teknologi. Pada aplikasi ini hanya menampilkan 

ayat al- Qur’an yang berhubungan dengan sains dan teknologi. 
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C. Perancangan sistem 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara 

aktor dengan kegiatan yang dapat dilakukan dengan aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  IV.3  Use Case Diagram 

2. Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 
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Gambar IV. 4 Class Diagram 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence diagram 

bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi 

yang terjadi dalam aplikasi adalah : 
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Gambar IV.5 Sequence Diagram 

 

4.   Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja 

yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas 

tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur 
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kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. 

Adapun activity diagram dari sistem ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.6 Activity Diagram Sliding Menu 

5. Perancangan Tabel 

Penggunaan database dalam aplikasi ini yaitu untuk menampung data 

tentang indeks sains dan teknologi dalam al- Qur’an dan ayat, terjemahan, asbabul 

nuzul serta tafsir. Berikut rincian tabel yang digunakan dalam aplikasi ini : 
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Tabel IV.1 Kategori Ayat 

 

FIELD 

 

TIPE DATA 

 

KETERANGAN 

 

 

id_kategori INT (8) Primary Key 

 

Kategori VARCHAR (35) 

 

 

ID  INT ()    

Auto increment, 

Primary Key 

 

Tabel IV.2 Qur’an Indonesia 

 

FIELD 

 

TIPE DATA 

 

KETERANGAN 

 

 

 

ID  INT (11) Primary Key 

 

 

AyatText  TEXT   

 

 

asbabun_nuzul  INT (11) 
 

 

 

VerseID  INT (11) 
 

 

 

AyattafsirText  TEXT   

  

 Tabel IV.3 Qur’an Arab 

 

FIELD TIPE DATA KETERANGAN 

 

 

ID  INT (11) Primary Key 

 

 

DatabaseID  SMALLINT (6) 
 

 

 

SurahID  INT (11) 
 

 

 

VerseID  INT (11) 
 

 

 

AyaText  TEXT   

  

Tabel IV.4 Daftar Surah 

FIELD 

 

TIPE DATA 

 

 KETERANGAN 

 

Index INT (11) 

 

surah_arab VARCHAR (50) 
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6. Flowchart (Alur Program) 

Flowchart atau Bagan alir adalah bagan  (chart) yang menunjukkan alir  

(flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir 

(flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk 

dokumentasi. Berikut adalah flowchart dari sistem : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.7 Flowchart (Alur Program) 

7.  Struktur Navigasi 
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Aplikasi Indeks sains dan teknologi dalam al- Qur’an ini menggunakan 

struktur navigasi Hierarchiacal Model, di mana menu utama adalah pusat 

navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 8  Struktur Navigasi 

8.  Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 

pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu 

sebagai berikut : 

1) Perancangan Antarmuka Sliding Menu 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Beranda 

Pencarian 

Teknologi 

Home Tentang 

Sains 
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Gambar IV. 9 Desain Antarmuka Sliding Menu Utama 

 

Keterangan gambar : 

1. Searchpage 

Akan dibuat berisikan pencarian 

2. Button 

Akan dibuat Button Home 

3. Button 

Akan dibuat Button Tentang 

Perancangan Antarmuka Menu Indeks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 10 Desain Antarmuka Indeks  

Keterangan gambar : 

1. Button 

Akan dibuat Button Teknologi 

2. Button 

Akan dibuat Button Sains 

  

1 

2 
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Perancangan Antarmuka Menu Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 11 Desain Antarmuka Menu Teknologi 

Keterangan gambar : 

1. Teks 

Akan dibuat berisikan judul fragment 

2. Table 

Akan dibuat dengan table daftar indeks 

3. Button 

Akan dibuat dengan button halaman 

Perancangan Antarmuka Menu Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12 Desain Antarmuka Menu Sains 

 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Keterangan gambar : 

1. Teks 

Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen. 

2. Button  

Akan dibuat dengan berisikan button Astronomi 

3. Button  

Akan dibuat dengan berisikan button Fisika 

4. Button  

Akan dibuat dengan berisikan button Biologi 

5. Button  

Akan dibuat dengan berisikan button  Kesehatan 

6. Button  

Akan dibuat dengan berisikan button Geografi 

Perancangan Antarmuka Menu Indeks Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 13 Desain Antarmuka Menu Indeks Sains 

Keterangan gambar : 

1. Teks 

Akan dibuat berisikan judul fragment 

2. Table 

Akan dibuat dengan table daftar indeks 

  

2 

1 
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3. Perancangan Antarmuka Menu Tentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 14 Desain Antarmuka Menu Tentang 

Keterangan gambar : 

4. Teks 

Akan dibuat berisikan judul fragment 

5. Image 

Akan dibuat dengan Image Penulis 

6. Teks 

Akan dibuat dengan teks Tentan

2 

1 

3 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem 

1. Interface 

1. Antarmuka Menu Utama 

Antarmuka menu utama berisikan daftar pilihan pencarian, home dan 

tentang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 1 Antarmuka Menu Utama 
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2. Antarmuka Home 

Antarmuka home berisikan pembagian antara indeks ayat teknologi dan 

indeks ayat sains. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 2 Antarmuka Home 
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3. Antarmuka Daftar indeks ayat teknologi 

Antarmuka daftar indeks ayat teknologi berisikan daftar ayat-ayat yang 

menyangkut atau membahas tentang teknologi. 

\ 

 

Gambar V. 3 Antarmuka Daftar Indeks Ayat Teknologi 
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4. Antarmuka Indeks sains 

Antarmuka indeks sains pilihan pembagian indeks sains. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 4 Antarmuka Indeks Sains 
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5. Antarmuka detail  

Antarmuka indeks detail berisikan ayat, terjemahan, tafsir dan asbabul 

nuzul. 

 

Gambar V. 5 Antarmuka Detail  
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6. Antarmuka Pencarian Ayat 

Antarmuka pencarian ayat merupakan fungsi dalam aplikasi untuk 

melakukan pencarian ayat dengan kata kunci. Seperti contoh pencarian ayat 

yang mengandung  kata bumi, dilakukan dengan mengetik kata yang 

dimaksud seperti pada gambar V.6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 6  Antarmuka Pencarian Ayat 
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7. Antarmuka Hasil Pencarian Ayat 

Antarmuka hasil pencarian ayat berisi informasi ayat dari hasil pencarian. 

Sebagai contoh dari hasil pencarian kata Bumi dalam indeks sains dan teknologi 

dalam al- Qur’an. *Diperoleh beberapa ayat yang mengandung kata bumi seperti 

pada gambar V.7 dibawah ini . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 7 Antarmuka Hasil Pencarian Ayat 

 

 



61 
 

 
 

8. Antarmuka Menu Tentang 

Antarmuka menu tentang berisikan informasi tentang penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 8 Antarmuka Menu Tentang 
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B. Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 

lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem 

dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan 

dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program 

yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi  masukan, 

dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

Pengujian Black Box yaitu pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap 

detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara 

procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian 

(Pressman, 2005).  

Pengujian pada sistem yang baru dibangun dilakukan melalui tahap 

pengujian pengujian black-box. 

1. Pengujian Black-box 

a. Pengujian menu utama 

Tabel pengujian menu utama digunakan untuk mengetahui apakan 

pengguna dapat memilih pilihan. 

Tabel V.1. Pengujian menu utama 

Kasus dan Hasul Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih pilihan 

yang disediakan 

Tampil pilihan  Pilihan berhasil 

ditampilkan 

[√] Diterima 

[   ] Ditolak 
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b. Pengujian indeks 

Tabel pengujian menu utama digunakan untuk mengetahui apakah 

pengguna dapat memilih indeks. 

Tabel V.2. Pengujian indeks 

Kasus dan Hasul Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih pilihan 

indeks 

Tampil pilihan  Pilihan indeks 

berhasil 

ditampilkan 

[√] Diterima 

[   ] Ditolak 

 

c. Pengujian pencarian 

Tabel pengujian pencarian digunakan untuk mencari Ayat Indeks. 

Tabel V.3. Pengujian pencarian 

Kasus dan Hasul Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menginput data 

yang ingin dicari 

Menampilkan 

Ayat indeks yang 

memiliki 

kecocokan 

dengan data yang 

dicari 

Ayat indeks 

berhasil 

ditampilkan 

[√] Diterima 

[   ] Ditolak 

 

d. Pengujian detail indeks 

Tabel pengujian detail indeks digunakan untuk menampilkan indeks yang 

telah dipilih pengguna secara lengkap. 
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Tabel V.4.Pengujian detail indeks 

Kasus dan Hasul Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Indeks Menampilkan 

indeks secara 

lengkap (ayat, 

terjemahaan, 

tafsir, asbabul 

nuzul) 

Data berhasil 

ditampilkan 

[√] Diterima 

[   ] Ditolak 

 

e. Pengujian kualitas sains 

Tabel pengujian indeks sains digunakan untuk menampilkan pilihan sains. 

Tabel V.5. Pengujian sains 

Kasus dan Hasul Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih indeks 

sains 

Menampilkan 

pilihan sains  

Keterangan 

berhasil 

ditampilkan 

[√] Diterima 

[   ] Ditolak 

 

2. Pengujian Kelayakan Aplikasi 

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna 

terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode 

wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara lisan yang diajukan kepada 

narasumber. 

 

  Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni 

sebagai berikut:  
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a) Kemudahan dalam penggunaan aplikasi. 

b) Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi. 

c) Fungsionalitas aplikasi. 

d) Kemanfaatan aplikasi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa sebuah handphone 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Dalam melakukan 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada mubaligh dan mahasiswa 

sains. Berikut hasil wawancara: 

Tabel V.6. Pengujian Kelayakan Aplikasi 

Pertanyaan Jawaban Persentase 

Seberapa mudah aplikasi ini digunakan ? Cukup mudah 85% 

Bagaimana penilaian anda tentang tampilan 

menu utama aplikasi indeks sains dan teknologi 

dalam al- Qur’an ? 

Lumayan 53% 

Bagaimana penilaian anda tentang tampilan 

menu indeks aplikasi indeks sains dan 

teknologi dalam al- Qur’an ? 

Lumayan 60% 

Bagaimana penilaian anda tentang tampilan 

detail indeks aplikasi indeks sains dan   

Cukup 80% 
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teknologi dalam al- Qur’an ? 

Bagaimana penilaian anda tentang tampilan 

menu tentang aplikasi indeks sains dan 

teknologi dalam al- Qur’an ? 

Cukup 75% 

Apakah fitur-fitur yang digunakan dalam 

aplikasi indeks sains dan teknologi mudah 

digunakan ? 

Cukup mudah 85% 

Apakah aplikasi membantu anda dalam 

melakukan pencarian ayat yang berkaitan 

dengan sins dan teknologi ? 

Cukup 

membantu 

75% 

Apakah aplikasi indeks sains dan teknologi 

sudah memenuhi harapan pengguna ? 

Lumayan 80% 

Apakah aplikasi ini membutuhkan perbaikan ? Iya 73% 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 oang narasumber yang terdiri dari 

3 orang mubaligh dan 2 orang mahasiswa Fakultas sains dan teknologi, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

Berdasarkan dari jawaban yang diberikan oleh narasumber, bisa ditarik 

kesimpulan bahwa aplikasi indeks sains dan teknologi dalam al- Qur’an mudah 

dipahami, dimengerti ,dan cukup membantu dalam melakukan pencarian indeks 

al-Qur’an yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Aplikasi mempunyai 

tampilan yang cukup sederhana. Data yang disediakan cukup bermanfaat bagi 

para pengguna. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

beriikut : 

1. Aplikasi pencarian indeks sains dan teknologi dalam al- Qur’an ini dapat 

digunakan untuk mencari indeks untuk mendapatkan ayat al- Qur’an 

yang membahas tentang keterkaitannya dengan sains dan teknologi. Hal 

ini dapat dibutikan berdasarkan hasil pengujian Black Box, aplikasi ini 

dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efisien. 

2. Peran Islam yang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah menjadikan Aqidah Islam sebagai peradigma pemikiran 

dan ilmu pengetahuan serta menjadikan syariah Islam sebagai standar 

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

B. Saran 

Aplikasi pencarian indeks sains dan teknologi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dari itu perlu dilakukan pengembangan dari sisi maanfaat 

maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang ingin 

mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi ini 

nantinya: 
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1. Jumlah ayat yang terdapat dalam aplikasi ini masih kurang, maka perlu 

di pertimbangkan untuk menambah dan melengkapi ayat yang berkaitan 

dengan indeks sains dan teknologi. 

2. Detail ayat asbabul nuzul dalam aplikasi ini belum tersedia, maka perlu 

dipertimbangkan untuk melengkapi detai ayat pada aplikasi ini. 

3. Tampilan aplikasi dan tombol- tombol fungsi dalam aplikasi ini masih 

sangat sederhana, maka perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan 

aplikasi ini untuk lebih menarik lagi. 
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