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ABSTRAK 
 

Nama : Tri Tiastari Nur 
NIM : 60200109081 
Jurusan : Teknik Informatika 
Judul : Perancangan Aplikasi Pembelajaran Membaca Al-

Qur’an Dengan Metode Qiro’ah Berbasis Android 
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T. 
Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T., M.T. 
 

 

Membaca Al-Qur’an merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, 

karena di dalam Al-Qur’an terdapat pedoman untuk setiap umat manusia agar 

selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah SWT telah 
menjanjikan dalam Al-Qur’an bahawa siapa saja yang membaca Al-Qur’an tidak 

akan pernah mendapat kerugian akan tetapi sebaliknya, mereka akan mendapat 
pahala yang sangat berlipat ganda. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang Aplikasi Pembelajaran 
membaca Al-Qur’an melalui suatu alat komunikasi yang disebut smartphone. Alat 
komunikasi ini dapat sangat membantu  orang yang ingin belajar membaca Al-
Qur’an karena dapat dibawah kemana saja. 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian eksperimental yaitu melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel 
kontrol (input) untuk menganalisis output yang dihasilkan. 

Hasil dari rancangan sistem pada penulisan skripsi ini adalah sebuah 
aplikasi yang berjalan pada sistem operasi Android, dimana terdapat beberapa 
menu yang memberikan pembelajaran cara membaca Al-Qur’an secara bertahap. 
Aplikasi ini juga memiliki menu tes yang dapat digunakan untuk member tes 
kepada pengguna yang sedang belajar membaca Al-Qur’an. 

Pengujian yang dilakukan menggunakan metode pengujian blackbox yang 
berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Setelah dilakukan 
pengujian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara fungsional sistem aplikasi ini 
sudah dapat menghasilkan output yang diharapkan. 
 
Kata kunci  : membaca, Al-Qur’an, android 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern sangat  

memanjakan para penikmat informasi. Hal ini membuat manusia bagaikan tak 

terpisah oleh jarak ruang dan waktu. Dengan perkembangan teknologi yang 

kian maju, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat 

bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung produktifitas. 

Dengan segala aktivitas yang kian padat menjadikan sebagian orang memiliki 

tingkat mobilitas yang tinggi. Terkadang hal yang tidak menjadi prioritas 

namun suatu keharusan bagi seorang muslim terlalaikan. Salah satunya 

mengenal dan membaca Al-Qur’an dengan benar, terabaikan bahkan 

terlupakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya informasi atau 

waktu untuk mempelajarinya. 

   Perintah melaksanakan kewajiban membaca dan mempelajari Al-

Qur’an di jelaskan di dalam Al-Qur’an salah satunya pada surah Fatir ayat 

29-30 sebagai berikut : 
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Terjemahnya : 

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berkan kepada mereka 
dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan 
yang tidak akan merugi.  
30. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah 
kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Mensyukuri.” (Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi 

tahun 2002)  
 Maksud dari ayat di atas adalah memberikan informasi bagi umat 

manusia bahwa betapa besarnya pahala yang kita dapat jika kita selalu 

membaca Al-Qur’an. Dengan membaca Al-Qur’an maka kita tidak akan 

pernah merasakan kerugian tapi sebaliknya kita akan mendapat keuntungan 

yang sangat besar. 

 Selain ayat di atas masih ada ayat yang menjelaskan keutamaan dalam 

membaca Al-Qur’an yaitu surah Al-Isra ayat 9 sebagai berikut : 

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن  إِنَّ هََذا اْلقُْرآَن يِْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَوُم َويُبَشِّ

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم أَْجًرا َكبِيًرا  يَْعَملُوَن الصَّ

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mu’min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” 
(Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi tahun 2002) 

 Maksud dari ayat di atas adalah menjelaskan mengapa kita harus 

membaca Al-Qur’an, karena dengan membaca Al-Qur’an maka kita akan 

senantiasa mendapatkan petunjuk mengenai jalan yang diridhohi serta jarang 
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yang tidak di ridhohi oleh Allah SWT. Selain itu dengan membaca Al-Qur’an 

maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah SWT. 

 Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir 

tengah marak dengan munculnya berbagai perangkat mobile device. Salah 

satu perangkat mobile yang paling pesat adalah smartphone dan hampir setiap 

orang memilikinya. Fungsi utama dari smartphone adalah sebagai alat 

komunikasi, namun saat ini dengan berbagai fitur di dalamnya seperti 

pengolah gambar, video, pengolah dokumen dan lain sebagainya menambah 

fungsi dari smartphone tersebut. Hal ini tak lepas dari peran sistem operasi 

yang ada pada smartphone. Seperti halnya komputer, smartphone dapat 

diinstal berbagai macam aplikasi yang diinginkan. Android sebagai sistem 

operasi dapat digunakan di berbagai perangkat mobile. 

 Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi piranti 

telepon bergerak agar penggunanya mampu mengeksplorasi kemampuan dan 

menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan platform mobile lainnya. 

Hingga saat ini Android terus berkembang, baik secara sistem maupun 

aplikasinya. Salah satu ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh 

seorang anak sejak usia dini dan umat muslim sebagai basic sebelum 

mempelajari ilmu-ilmu lainnya adalah membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar. Hal ini sangat penting karena hukum mempelajari Al-Qur’an adalah 

fardhu ’ain, yang berarti mendapat prioritas utama sebelum mempelajari 

ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.  
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 Dalam Kitab Hadist riawayat Bukhori dan Muslim dari St.A’isyah ra yang 

judulnya himpunan hadist pilihan hadist shahih Bukhori edisi tahun 1992 

Rasulullah SAW bersabda :  

فََرِة اْلِكَراِم اْلبََرَرِة َوالَِّذي يَْقَرأُ  اْلَماِهُر بِاْلقُْرآِن َمَع السَّ

 اْلقُْرآَن َويَتَتَْعتَُع فِيِه َوهَُو َعلَْيِه َشاقٌّ لَهُ أَْجَرانِ 

 Terjemahnya : 

“Orang yang lancar membaca Al-Qur’an akan bersama malaikat utusan 
yang mulia lagi berbakti, sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an 

dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan dua 
pahala.” 

 Agar lancar dan benar dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, 

metode pembelajaran dengan Qiro’ah sangat membantu. Dalam Qiro’ah 

dipelajari mulai dari pengenalan huruf hijaiyah dengan metode mencocokkan 

dengan gambar sehingga lebih gampang untuk diingat hingga metode 

pembecaan secara lancar dan benar dari kunci 1 hingga kunci 15.  

 Berdasarkan penjelasan di atas maka pada skripsi ini akan dibuat 

sebuah aplikasi Qiro’ah yang berbasis android. Mengapa Qiro’ah, karena 

dalam metode ini kita tidak terlalu banyak diajarkan untuk mengeja suatu 

tulisan arab serta lebih banyak kunci-kunci yang diajarkan sehingga mendidik 

siswanya agar lebih aktif dalam belajar. Aplikasi tersebut diharapkan dapat 

dimanfaatkan masyarakat dan pengguna smartphone android dengan sebaik-

baiknya. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, 

maka pokok permasalahan yang di hadapi sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengenali huruf hijaiyah secara gampang. 

2. Bagaimana cara membaca Al-Qur’an secara lancar. 

3. Bagaimana cara belajar membaca Al-Qur’an melalui smartphone. 

C. Batasan Masalah 

 Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi Qiro’ah berjalan pada smartphone android dengan android 

minimal versi 2.3 (Gingerbread). 

2. Menampilkan Qiro’ah dari kunci pertama hingga kunci ke lima belas. 

3. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin belajar 

membaca Al-Qur’an tapi dikhususkan untuk anak-anak yang sedang 

belajar pada TPA umur 9 tahun ke atas. 

4. Aplikasi ini dilengkapi dengan tes yang interaktif, gambar, dan suara. 

D. Pengertian Judul 

 Untuk memudahkan pengertian dalam judul skripsi ini maka penulis 

merasa perlu mengemukakan definisi dari beberapa kata yang perlu, sebagai 

berikut : 
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Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan atau memaknai judul skripsi 

ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian judul sebagai berikut : 

1. Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia agar selalu 

berjalan di jalan yang selalu diridhoi Allah SWT. 

2. Kata Qiro’ah berasal dari akar kata qoro’a-yaqro’u, qiro’atan yang artinya 

membaca, bacaan. Secara bahasa kata ini berasal dari ayat pertama dari 

wahyu Al-Qur’an, yakni “iqro”. Kata “iqro” dalam ayat tersebut adalah 

“fiil amr” mengandung arti perintah untuk membaca. Perintah iqro’ ini 

dilanjutkan dengan kalimat berikutnya yakni bismirobbikalladzi kholaq, 

kholaqol insane min alaq. Yakni membaca dengan dasar atau kerangka 

“ismi Rabb” (Allah sebagai Rabb). Makna iqro’/qiro’ah dalam ayat 

tersebut bukan sebatas harfiah yakni membaca suatu tulisan (saja), tetapi 

suatu perintah untuk membaca, meneliti, dan memahami. Sedangkan 

obyek yang harus dibaca adalah tentang manusia sebagai makhluk dan 

Allah sebagai Kholiq (Rabb). Jadi, perintah Qiro’ah menurut ayat tersebut 

mengandung makna proses membaca, meneliti (mengkaji) dan memahami 

(mengenal) segalas sesuatu tanpa batas. (Syaiful gala. 2005. Hal 134). 

3. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux 

yang menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam 

peranti bergerak (Arifianto, 2011). 
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4. Aplikasi metode pembelajaran Al-Qur’an dengan Qiro’ah berbasis android 

merupakan aplikasi yang berjalan pada smartphone berbasis Android yang 

dirancang untuk memberikan pelajaran mengenai bagaimana cara belajar 

membaca Al-Qur’an dengan cepat dan benar serta super aktif. 

E. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi metode 

pembelajaran Al-Qur’an Qiro’ah dalam bentuk mobile (smartphone) berbasis 

android yang sebelumnya sudah ada dalam bentuk buku. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan 

pemahaman tentang struktur dan sistem kerja dalam pengembangan 

aplikasi pada sistem operasi Android. 

b. Bagi pengguna 

Membantu umat muslim khususnya pengguna Android yang 

memiliki tingkat mobilitas tinggi untuk belajar membaca Al-Qur’an secara 

baik dan benar. 

c. Bagi akademik 

 Sebagai kontribusi positif untuk kemajuan wawasan keilmuan 

teknologi informasi yang diintegrasikan dengan agama serta untuk 

pengembangan pada masa yang akan datang jika pada suatu hari nanti ada 

yang berniat untuk mengembangkan aplikasi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu disertakan referensi yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudianto  (2013) yang meneliti pembuatan 

aplikasi Iqra dan Juz Amma bebasis android, yaitu mengimplementasikan 

metode pembelajaran Iqra yang sebelumnya hanya bias kita lihat dalam 

bentuk buku sehingga bias juga kita lihat dalam bentuk mobile. Persamaan 

dari penelitian ini adalah mengenai cara cepat dalam belajar membaca Al-

Qur’an. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kgs. M. Henra (2011) yang juga meneliti 

tentang rancangan aplikasi iqra berbasis android. Dalam penelitian ini 

aplikasi juga dijadikan satu dengan penentuan arah kiblat. Namun pada 

aplikasi ini kurang di sertai dengan contoh surah-surah pendek sebagai 

bahan latihan apabila telah mempelajari Iqra. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Musyalleh Natsir (2011) yang meneliti 

tentang rancangan aplikasi iqra, hanya saja aplikasi yang dibuat digunakan 

dalam sebuah PC. 

B. Kajian Pustaka 

1. Al-Qur’an 

  Al-Qur’an adalah kalamullah, firman Allah ta’ala. Ia bukanlah 

kata-kata manusia. Bukan pula kata-kata jin, syaithan atau malaikat. Ia 
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sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, 

bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia.  

  Tentang kesucian dan keunikan Al-Qur’an ini perhatikanlah 

kesaksian objektif Abul Walid seorang jawara sastra pada masa Nabi:  

“Aku belum pernah mendengar kata-kata yang seindah itu. Itu bukanlah 

syair, bukan sihir dan bukan pula kata-kata ahli tenung. Sesungguhnya Al-

Qur’an itu ibarat pohon yang daunnya rindang, akarnya terhujam ke 

dalam tanah. Susunan kata-katanya manis dan enak didengar. Itu 

bukanlah kata-kata manusia, ia tinggi dan tak ada yang dapat 

mengatasinya.” Demikian pernyataan Abul Walid. 

2. Qiro’ah dan Metode Membaca Al-Qur’an 

 Kata Qiro’ah berasal dari akar kata qoro’a-yaqro’u, qiro’atan yang 

artinya membaca, bacaan. Secara bahasa kata ini berasal dari ayat pertama 

dari wahyu Al-Qur’an, yakni “iqro”. Kata “iqro” dalam ayat tersebut 

adalah “fiil amr” mengandung arti perintah untuk membaca. Perintah 

iqro’ ini dilanjutkan dengan kalimat berikutnya yakni bismirobbikalladzi 

kholaq, kholaqol insane min alaq. Yakni membaca dengan dasar atau 

kerangka “ismi Rabb” (Allah sebagai Rabb). Makna iqro’/qiro’ah dalam 

ayat tersebut bukan sebatas harfiah yakni membaca suatu tulisan (saja), 

tetapi suatu perintah untuk membaca, meneliti, dan memahami. 

Sedangkan obyek yang harus dibaca adalah tentang manusia sebagai 

makhluk dan Allah sebagai Kholiq (Rabb). Jadi, perintah Qiro’ah 
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menurut ayat tersebut mengandung makna proses membaca, meneliti 

(mengkaji) dan memahami (mengenal) segalas sesuatu tanpa batas. 

(Syaiful gala. 2005. Hal 134). 

 Membaca termasuk keterampilan pokok dalam pembelajaran 

bahasa disamping keterampilan yang lain seperti mendengarkan, 

berbicara dan menulis. Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan 

beberapa teknik pembelajaran membaca untuk pemula, tujuan 

pembelajaran membaca, ragam membaca, dan tema-tema lain yang 

berkaitan dengan pembelajaran membaca.  

3.      Metode Pembelajaran Membaca 

       Dalam pembelajaran membaca terdapat beberapa teori dan metode 

yang muncul dan berkembang. (Muhammad Ali Al-khuli. 2010 hal 107). 

a. Metode Harfiyyah  

         Guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah satu 

persatu. Murid pun lambat dalam membaca, karena siswa cenderung 

membaca huruf per huruf daripada membaca kesatuan kata. 

b.  Metode Sautiyyah 

         Dalam metode sautiyyah huruf diajarkan kepada siswa dengan 

mencocokkan penyebutan dengan gambar. Urutan pengajaran ini dimulai 

dengan mengajarkan huruf berharkat fathah seperti a, ba, ta dan 

seterusnya, kemudian huruf berharkat dhammmah, selanjutnya huruf 

berharkat kasrah dan sukun. Setelah itu lalu beralih ke pelajaran huruf 

berharkat fathatani tanwan.  
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          Diantara kelebihan metode ini adalah mengajarkan huruf dengan 

bunyinya bukan dengan namanya. Namun, demikian ada juga 

kekurangannya diantaranya bahwa metode ini terkadang menghambat 

kelancaran atau kecepatan membaca siswa, karena siswa terbiasa 

membaca huruf hijaiyyah. 

c.       Metode Suku kata  

         Dalam metode ini siswa terlebih dahulu belajar suku kata, 

kemudian mempelajari kata yang tersusun dari suku kata tersebut. Untuk 

mengajarkan suku kata harus didahului oleh pembelajaran huruf mad.  

d.       Metode Kata  

         Metode kata ini mempunyai landasan psikologis yang 

mengasumsikan bahwa siswa mengetahui hal-hal yang umum dulu, 

kemudian berkembang mengetahui bagian-bagian dari yang umum itu. 

Dalam mengimplementasikan metode ini, guru memulai dengan 

menampilkan sebuah kata disertai dengan gambar yang sesuai jika kata 

itu mungkin digambar, kemudian guru mengucapkan kata itu beberapa 

kali dan diikuti siswa.  

 Langkah selanjutnya guru menampilkan kata tadi tanpa disertai 

gambar untuk dikenali dan dibaca oleh siswa. Setelah siswa mampu 

membaca kata tersebut, baru kemudian guru menganalisa dan mengurai 

huruf-huruf yang terkandung dalam kata tadi.  
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1) Metode kata ini memiliki beberapa kelebihan 

a) Sejalan dengan landasan psikologis pengetahuan visual manusia 

yang dimulai dari hal-hal umum. 

b) Membiasakan siswa berlatih membaca cepat. 

c) Siswa memulai membaca satuan kata yang mempunyai arti. 

2)   Metode ini mempunyai kekurangan  

a) Terkadang siswa lebih terfokus pada gambar daripada kata yang 

diajarkan. 

b) Terkadang siswa hanya menebak dan mengira kata berdasarkan 

gambar, bukan membaca yang sesungguhnya. 

c) Jika kata yang diajarkan bentuknya sangat mirip, siswa terkadang 

mengacaukannya. 

e.       Metode Kalimat 

       Prosedur pembelajaran membaca dengan metode ini adalah dengan 

cara guru pertama kali menampilkan sebuah kalimat pendek di kartu atau 

di papan tulis, kemudian membaca kalimat tersebut beberapa kali dan 

diikuti oleh siswa. Urutan metode kalimat ini adalah dari kalimat ke kata 

kemudian ke huruf.  

f.       Metode Gabungan (Metode Qiro’ah) 

       Metode ini menggabungkan antara metode harfiyyah, sautiyyah, 

suku kata, metode kata, metode kalimat. 
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Dari metode-metode yang dijelaskan di atas, maka metode yang dipilih 

untuk aplikasi ini adalah metode gabungan dimana metode ini 

menggabungkan metode-metode yang ada sehingga manfaat yang diberikan 

akan lebih banyak. 

4. Keutamaan membaca Al-Qur’an 

  Para Fuqoha telah bersepakat bahwa membaca Al Qur’an lebih 

utama daripada dzikir-dzikir maupun wirid-wirid lain yang dikhususkan 

pada suatu masa atau tempat tertentu, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-

Qur’an maupun sunnah. 

Diantaranya firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 9 yaitu: 

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن  إِنَّ هََذا اْلقُْرآَن يِْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَوُم َويُبَشِّ

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم أَْجًرا َكبِيًرا  يَْعَملُوَن الصَّ

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mu’min 

yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 
besar.” (Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi tahun 

2002) 

Dan surah Al Isra ayat 82 yaitu : 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاء َورَ  ْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِيَن َوالَ يَِزيُد َونُنَزِّ

 الظَّالِِميَن إاَلَّ َخَساًرا



14 
 

 

Terjemahnya : 

“Dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah 
menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Departemen 
Agama RI Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi tahun 2002) 

  Diantara keutamaan-keutamaan lainnya yang disebutkan oleh asy 

Syeikh al Imam Abul Fadhl Abdurrahman bin Ahmad bin al Hasan ar 

Roziy al Muqri’ didalam kitabnya “Fadho’ilul Qur’an adalah : 

1. Keutamaan Al-Qur’an dibandingkan perkataan-perkataan lainnya. 

2. Al-Qur’an lebih dicintai Allah SWT daripada langit dan bumi serta 

yang ada didalamnya. 

3. Al-Qur’an adalah cahaya ditengah kegelapan. 

4. Ahlul Qur’an adalah keluarga Allah SWT. 

5. Mereka yang membaca Al-Qur’an adalah mereka yang sebaik-baik 

umat. 

5. Android 

a. 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 peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android 

Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian 

untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 



15 
 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 

telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-

Mobile, dan NVidia (Arifianto, 2011) 

Perangkat pertama yang menjalankan Android, dikembangkan oleh 

HTC Dream smartphone atau T-Mobile G1, yang secara resmi diluncurkan 

pada 22 September 2008. Penjualan perangkat ini di pasar AS dimulai 

pada bulan Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di 

dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang 

menggunakan Android. 

b. Sejarah Android 

 Sekitar September 2007 sebuah studi melaporkan bahwa Google 

mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler (akhirnya Google 

mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon pintar GSM yang 

menggunakan Android pada sistem operasinya. Telepon seluler ini 

diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 

2010).   

 Pada 9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung 

dalam program kerja Android ARM Holdings, Atheros Communications, 

diproduksi oleh Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony 

Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring pembentukan 

Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, 

Android, perangkat bergerak (mobile) yang merupakan modifikasi kernel 
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Linux 2.6. Sejak Android dirilis telah dilakukan berbagai pembaruan 

berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru. 

 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 menggunakan Android (http://id.wikipedia.org/, 2013). 

1) Komponen Kebutuhan Aplikasi 

a) Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development 

Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat 

dijalankan di semua platform (platform-independent). Berikut ini 

adalah sifat dari Eclipse: Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse 

adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS 

X; Multi-language: Eclipse dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman Java, akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan 

aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, 

Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Multi-role: Selain sebagai 

IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk 

aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti 

dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan lain 

sebagainya. 

Eclipse merupakan IDE gratis dan open source, yang berarti 

setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. 
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Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer adalah 

kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan 

komponen yang dinamakan plug-in. 

Android Development Tools (ADT) adalah plug-in untuk 

Eclipse IDE yang dirancang untuk memberikan lingkungan yang 

powerfull dan terpadu untuk membangun aplikasi Android. ADT 

memperluas kemampuan Eclipse untuk mempercepat dalam 

pembuatan project Android baru, membuat aplikasi UI, menambahkan 

komponen berdasarkan Android Framework API, debug aplikasi 

menggunakan Android tool SDK, dan bahkan ekspor unsigned .apk 

file dalam rangka untuk mendistribusikan aplikasi. Mengembangkan 

apikasi Android di Eclipse dengan ADT sangat dianjurkan dan 

merupakan cara tercepat untuk memulai membuat aplikasi Android. 

Dengan dipandu set-up project, serta integrasi peralatan, custom XML 

editor, dan debug panel ouput, ADT dapat memberikan   dorongan   

luar   biasa   dalam   mengembangkan   aplikasi Android. (Sari, 2011). 

 

c. SQLite 

SQLite (Structured Query Lite) merupakan sebuah sistem manajemen 

basis data relasional yang bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran 

pustaka kode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan 

proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp 

(Kreibich, 2010). 
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Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite 

bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah 

program, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program secara 

keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah 

melalui pemanggilan API (Application Programming Interface) secara 

langsung melalui bahasa pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya 

membawa keuntungan karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan 

secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen basis data (definisi data, 

tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaan dari sisi 

disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan file basis data 

pada saat sebuah transaksi dimulai. 

Pustaka SQLite mengimplementasikan hampir seluruh elemen-elemen 

standar yang berlaku pada SQL-92, termasuk transaksi yang bersifat atomic, 

konsistensi basisdata, isolasi, dan durabilitas (dalam bahasa inggris lebih 

sering disebut ACID), trigger, dan kueri-kueri yang kompleks. Tidak ada 

pengecekan tipe sehingga data bisa dientrikan dalam bentuk string untuk 

sebuah kolom bertipe integer. Beberapa kalangan melihat hal ini sebagai 

sebuah inovasi yang menambah nilai guna dari sebuah basisdata, utamanya 

ketika digunakan dalam bahasa pemrograman berbasis script (PHP, Perl), 

sementara kalangan lain melihat hal tersebut sebagai sebuah kekurangan. 

Beberapa proses ataupun thread dapat berjalan secara bersamaan dan 

mengakses basisdata yang sama tanpa mengalami masalah. Hal ini disebabkan 

karena akes baca data dilakukan secara paralel. Sementara itu akses tulis data 
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hanya bisa dilakukan jika tidak ada proses tulis lain yang sedang dilakukan; 

jika tidak, proses tulis tersebut akan gagal dan mengembalikan kode kesalahan 

(atau bisa juga secara otomatis akan mencobanya kembali sampai sejumlah 

nilai waktu yang ditentukan habis). Hanya saja ketika sebuah tabel temporer 

dibuat, mekanisme penguncian pada proses multithread akan menyebabkan 

masalah. Update yang terkini (versi 3.3.4) dikatakan telah memperbaiki 

masalah ini (http://en.wikipedia.org/SQLite, diakses tanggal 10 Juli 2012). 

Sebuah program yang mandiri dinamakan sqlite disediakan dan bisa 

digunakan untuk mengeksekusi kueri dan memanajemen file-file basis data 

SQLite. Program tersebut juga merupakan contoh implementasi penulisan 

aplikasi yang menggunakan pustaka SQLite. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian eksperimental yaitu melakukan eksperimen terhadap variabel-

variabel kontrol (input) untuk menganalisis output yang dihasilkan. Output 

yang dihasilkan akan dibandingkan dengan output tanpa adanya pengontrolan 

variabel. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Library research 

Library research atau penelitian kepustakaan yaitu 

mengumpulkan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian,  mengutip pendapat-pendapat para ahli dari buku-

buku bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, 

dan mengumpulkan artikel dari internet yang berhubungan dengan 

penelitian. 

2. Field research 

     Field research adalah mengumpulkan data dengan melakukan 

study langsung di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih akurat. 

    Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini 

adalah metode library research dan field research. 



21 
 

 

 

C. Alat dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) sebagai alat dan bahan pendukung lancarnya penelitian 

yaitu: 

a. Perangkat Keras 

1) Notebook Aspire 2930 Z dengan spesifikasi : 

1) Intel® Pentium™ Inside 

2) 1 GB DDR Memory 

3) 160 GB HDD 

2) Ponsel Samsung Galaxy Young dengan spesifikasi : 

a) OS Android 2.3 Gingerbread 

b) Processor 900MHz  

c) 850 / 900 / 1.800 / 1.900MHz GSM&EDGE Band  

d) 262K Colour TFT Technology , 3.0" 320 x 240 External 

Resolution 

b. Perangkat Lunak 

1) Windows 7 Ultimate  

2) Java SE Development Kit 7 Update 5 

3) Eclipse IDE Juno for Mobile Developers 

4) ADT Plugin 20.0.0 
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D. Teknik Pengujian Sistem 

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 yaitu metode blackbox testing. 

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 & Salahuddin, 2011).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

 

Untuk memulai membangun suatu program aplikasi, terlebih dahulu 

direncanakan tahapan pengembangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dari 

user yang akan menggunakan aplikasi metode pembelajaraan cara membaca Al-

Qur’an ini. Adapun langkah-langkah atau tahapan pengembangan aplikasi metode 

pembelajaran Al-Qur’an  ini adalah sebagai berikut: 

A. Analisis 

1. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke 

dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas analisis 

masalah, analisis kebutuhan, dan analisis kelemahan. 

a. Analisis Masalah 

Belajar Membaca Al-Qur’an adalah kewajiban bagi seluruh umat 

muslim di seluruh dunia, karena dengan membaca Al-Qur’an maka orang-

orang dapat mengamalkan ajaran Allah SWT di dunia ini serta 

mendapatkan pahala yang sangat besar. Buku panduan membaca Al-

Qur’an yang ukurannya tidak fleksibel membuat orang lebih malas untuk 

membuka dan membacanya. Perkembangan zaman membuat orang 

menginginkan hal yang lebih simple dalam belajar membaca Al-Qur’an.  

Aplikasi metode pembelajaran membaca Al-Qur’an yang berbasis 

android memberikan keringanan yang lebih kepada pengguna untuk 
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belajar membaca Al-Qur’an karena diimplementasikan dalam smartphone. 

Penggunaan aplikasi ini akan jauh lebih muda karena terdapat dalam 

smartphone yang fleksibel sehingga mudah untuk dibawah kemana-mana. 

b. Analisis Kebutuhan Sistem 

1) Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

Kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan aplikasi ini 

sebagai berikut: 

a) Aplikasi yang akan dibangun mempunyai tampilan yang 

familiar bagi pemakai. 

b) Aplikasi menampilkan menu yang terdiri dari menu qiro’ah dan 

menu tes 

2) Kebutuhan Data 

Data yang diolah oleh aplikasi ini adalah: 

a) Data input nama untuk tes pertama yang akan disimpan di 

database 

b) Data mengenai persentase pembukaan kunci 

3) Kebutuhan fungsional 

Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa 

penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk 

menyeselesaikan masalah. 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah: 

a) Memiliki menu kunci yang terdiri dari 15 menu kunci yang 

dapat membantu user untuk belajar membaca Al-Qur’an 

b) Memiliki menu tes yang terdiri dari tes untuk pengenalan kata, 

tes membaca cepat, dan tes untuk membaca panjang pendek. 
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c) Memiliki menu persentase yang di dalamnya dapat kita lihat 

tentang berapa persen pengguna telah membuka kunci-kunci 

pada aplikasi Qiro’ah 

c. Analisis Kelemahan 

Aplikasi metode pembelajaran membaca Al-Qur’an ini lebih 

banyak menggunakan gambar karena software yang dipake belum 

mendukung untuk karakter tulisan arab sehingga kapasitas yang diciptakan 

juga lebih besar.  

Metode qiro’ah adalah metode pembelajaran yang cenderung 

masih baru di kalangan masyarakat. Hal ini membuat seseorang harus 

lebih giat mengajarkan metode ini sehingga lebih dikenal oleh masyarakat. 

2. Analisis Program 

a. Analisis Masukan (Input) 

Sebuah sistem harus memiliki masukan agar menghasilkan sesuatu. 

Masukan (input) dari user bagi aplikasi ini ketika melakukan inputan 

berupa karakter (huruf, angka, tanda baca dan operator). Adapun karakter 

masukan dalam teks adalah sebagai berikut: 

1) Input huruf/ karakter dalam aplikasi ini adalah A..Z, a..z, &, @, #, 

~, %, $, _, \, |, (,{, [, ], }, ). 

2) Input angka dalam aplikasi ini adalah 0..9 
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b. Analisis Output 

Pada analisis output akan dijelaskan mengenai hasil keluaran yang 

diterima user. Keluaran yang dihasilkan pada aplikasi ini dibagi menjadi 

dua yaitu : 

1. Jika kita memilih menu kunci, maka keluaran penjelasan tentang 

kunci yang dibuka serta tulisan arab yang harus dipelajari pada kunci 

tersebut. 

2. Jika kita memilih menu tes, maka keluaran penjelasan mengenai tes 

yang ada serta jenis-jenis tes yang ada pada aplikasi 

B. Desain Sistem 

1. Use Case Diagram 

Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi antara user 

dengan sistem. Sebuah diagram use case menggambarkan hubungan antara 

aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

 
Gambar IV.1 Use Case Diagram 
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2. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.  

 
Gambar IV.2 Class Diagram 
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 

disekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence 

diagram bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. 

Interaksi-interaksi yang terjadi adalah: 

a. Sequence diagram pembukaan tampilan isi kunci 

 

Gambar IV.3 Sequence diagram pembukaan tampilan isi kunci 



29 
 

 

b. Sequence diagram pembukaan tampilan contoh 

 

Gambar IV.4 Sequence diagram pembukaan tampilan contoh 

 

c. Sequence diagram pembukaan menu tes satu 

 

Gambar IV.5 Sequence diagram pembukaan menu tes satu 
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d. Sequence diagram pembukaan menu tes dua 

 

Gambar IV.6 Sequence diagram pembukaan menu tes dua 

 

e. Sequence diagram pembukaan tes 3 

 

Gambar IV.7 Sequence diagram pembukaan menu tes tiga 
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f. Sequence diagram pembukaan menu persentase pembukaan kunci 

 

Gambar IV.8 Sequence diagram menu persentase pembukaan kunci 

 

g. Sequence diagram pembukaan menu daftar nilai tes satu 

 

Gambar IV.9 Sequence diagram pembukaan menu daftar nilai tes satu 



32 
 

h. Sequence diagram menu tentang 

 

Gambar IV.10 Sequence diagram menu about 

 

i. Sequence diagram menu petunjuk 

 

Gambar IV.11 Sequence diagram menu petunjuk
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4. Perancangan Basis Data (Database) 

Basis data (database) merupakan salah satu komponen yang penting 

karena berfungsi sebagai penyedia informasi bagi para pemakainya. 

Perancangan database juga dapat mendukung pengimplimentasian aplikasi 

nantinya. Penggunaan database pada aplikasi ini yaitu untuk menampung 

persentase dari setiap pembukaan kunci dan daftar nilai pada tes pertama. 

Sebelum membuat tabel, terlebih dahulu harus dibuat database file 

untuk menampung setiap tabel dengan nama hitung.db. Berikut adalah 

rancangan database pada aplikasi qiro’ah. Dalam database, akan dibuat 12 

tabel. Berikut adalah rincian dari tabel tersebut: 

 

Tabel IV.1 Rancangan Database DBAdapter 

No Nama Tabel Field Type Keterangan 

1 tabelhitung id,id2,count integer 
tabel untuk menampung persentase 

kunci 1 

2 Tabelhitungi1 id,id2,count integer 
tabel untuk membuat tes 1 dan tes 3 

menjadi acak 

3 Tbtest nama,nilai text 
tabel untuk menampung data nama 

soal tes 1 

 
        Tabel-table di atas menjelaskan bagaimana alur kerja dari aplikasi, 

dalam aplikasi terdapat 3 tabel utama yaitu tabelhitung, tabelhitungi1, dan 

Tbtest. Setiap tabel ini mempunyai peranan masing-masing dalam aplikasi, 

ada yang berperan dalam menu qiro dan ada pula yang berperan dalam menu 

tes seperti pada keterangan tabel tersebut. 
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5. Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka (interface) adalah bagian yang penting dalam 

aplikasi, karena yang pertama kali dilihat ketika aplikasi dijalankan adalah 

tampilan antarmuka (interface) aplikasi. 

a. Perancangan Antarmuka Splash Screen 

 

Gambar IV.12 Desain Antarmuka Splash Screen 

Keterangan Gambar : 

1) Gambar 

Akan dibuat dengan berisikan gambar splash screen aplikasi. 
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b. Perancangan Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar IV.11 Desain Antarmuka Menu Utama 

 

Keterangan Gambar : 

1) Gambar, Akan dibuat dengan berisikan gambar menu qiro’ah yang 

dapat diklik seperti pada nomor 1. 

2) Gambar, Akan dibuat dengan berisikan gambar menu tes yang 

dapat di klik seperti pada nomor 2. 

3) Gambar, Akan dibuat dengan berisikan gambar menu keluar, 

petunjuk, dan about yang dapat diklik seperti pada nomor 3, 4, 5. 

4) Teks, Akan dibuat teks yang berjalan seperti pada nomor 6. 
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c. Perancangan Antarmuka Menu Kunci 

 

Gambar IV.12 Desain Antarmuka Menu Kunci 

 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan dibuat nama Daftar menu seperti pada nomor 1. 

2) Teks, Akan dibuat teks kecil yang akan berubah ketika salah satu 

menu kunci di klik seperti pada nomor 2. 

3) List, Akan dibuat list lampilan menu yang terdiri dari kunci 1, 

hingga kunci 15 ssperti pada nomor 3a sampai 3h. 
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d. Perancangan Antarmuka Menu isi Kunci 

 

Gambar IV.13 Desain Antarmuka Isi Kunci 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan dibuat teks yang berisikan judul dari kunci yang sedang 

dibuka seperti pada nomor 1. 

2) Tombol, Akan berisi tombol contoh untuk ke menu contoh seperti 

pada nomor 2 dan tombol menu kembali seperti pada nomor 4. 

3) Gambar, Akan berisi gambar pelajaran kunci yang sedang terbuka 

seperti pada nomor 3. 
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e. Perancangan Antarmuka Menu Contoh 

 

Gambar IV.14 Desain Antarmuka Menu Contoh 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan dibuat teks berisi nama kunci yang sedang terbuka 

seperti pada nomor 1. 

2) Tombol, Akan berisi tombol menu play untuk memainkan suara 

(2a), pause untuk mengehntikan sejenak suara (2b), stop untuk 

mengentikan suara (2c), kembali untuk kembali ke isi kunci (2d). 

3) Gambar, Akan berisi gambar contoh dan penjelasan seperti pada 

nomor 3. 
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f. Perancangan Antarmuka Menu Tes 

 

Gambar IV.15 Desain Antarmuka Menu Tes 

Keterangan Gambar : 

1) Tombol, Akan dibuat tombol menu tes satu. 

2) Tombol, Akan dibuat tombol menu tes dua. 

3) Tombol, Akan dibuat tombol menu daftar persentase pembukaan 

kunci. 

4) Tombol, Akan dibuat tombol menu daftar nilai tes satu. 

5) Tombol, Akan dibuat tombol menu untuk kembali ke menu utama. 
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g. Perancangan Antarmuka Persentase 

 

Gambar IV.16 Desain Antarmuka Menu Persentase 

Keterangan Gambar : 

1) Tombol, Akan dibuat tombol reset sperti pada nomor 1. 

2) Teks, Akan dibuat teks yang berisi persentase pembukaan kunci. 

3) Teks, Akan berisi teks data persentase setiap kunci sperti pada 

nomor 3. 
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h. Perancangan Antarmuka Menu Tes 1 

 

Gambar IV.17 Desain Antarmuka Menu Tes 1 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan dibuat teks yang bertuliskan waktu yang sedang 

berjalan mundur sperti pada nomor 1. 

2) Teks, Akan dibuat teks yang dengan tulisan Tes 1 seperti pada 

nomor 2. 

3) Teks dan Gambar, Akan dibuat soal yang disertai gambar seperti 

pada nomor 3. 
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i. Perancangan Antarmuka Menu Surah Pendek 

 

Gambar IV.18 Desain Antarmuka Menu Surah Pendek 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan dibuat teks dengan tulisan tes 2. 

2) Teks, Akan dibuat waktu yang berjalan mundur. 

3) Gambar, Akan berisi gambar Al-Qur’an. 

4) Tombol, Akan berisi tombol untuk melihat nilai. 
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j. Perancangan Menu Tes 3 

 

Gambar IV.19 Desain Antarmuka Menu Tes 3 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan dibuat teks dengan tulisan tes 2. 

2) Teks, Akan dibuat waktu yang berjalan mundur. 

3) Gambar, Akan berisi gambar Al-Qur’an. 

4) Tombol, Akan berisi tombol untuk melihat nilai. 
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k. Perancangan Menu Petunjuk 

 

Gambar IV.20 Desain Antarmuka Menu Petunjuk 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan berisi tulisan besar petunjuk menu kunci seperti pada 

nomor 1a. 

2) Teks, Akan berisi informasi mengenai penggunaan menu kunci 

pada aplikasi seperti pada nomor 1b. 

3) Teks, Akan berisi tulisan besar petunjuk menu tes seperti pada 

nomor 2a. 

4) Tombol, Akan berisi informasi mengenai menu tes seperti pada 

gambar 2b. 
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l. Perancangan Menu Tentang 

 

Gambar IV.21 Desain Antarmuka Menu Tentang 

Keterangan Gambar : 

1) Teks, Akan berisi tulisan besar about seperti pada nomor 1. 

2) Teks, Akan berisi informasi mengenai isi aplikasi, ucapan terima 

kasih kepada pembimbing, dan pengertian aplikasi seperti pada 

nomor 2. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

A. Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap menterjemahkan perancangan 

berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta 

penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya. Untuk mendukung 

aplikasi yang akan diterapkan pada lingkungan implementasi, maka dalam hal ini 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang Dalam 

penerapan Aplikasi Metode Pembelajaran Membaca Al-Qur’an. 

1. Implementasi Basis Data (Database) 

Pembangunan database dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

SQLite. Database ini dipergunakan untuk menampung berapa kalu suatu 

kunci dibuka. Implementasi database dalam bahasa SQL adalah sebagai 

berikut : 

a. Tabel hitung 

Tabel hitung adalah tabel utama yang terdiri dari dua field yaitu 

field _id yang berisi id angka, bertipe data integer sekaligus menjadi 

primary key dan field id2 untuk menampung jumlah pembukaan setiap 

kunci atau qiro’ah mulai dari qiro’ah 1 hingga qiro’ah 10. Untuk 

membuat tabel hitung, dapat menggunakan query sebagai berikut : 

CREATE TABLE tabelhitung (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

id2 integer , count integer);  

Keterangan: fild id akan secara otomatis tertambah jika ada 

penambahan pada database dan id2 akan secara otomatis tertambah 

jika ada pembukaan kunci. 
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b. Tabel test 

 Merupakan tabel yang digunakan untuk menampung daftar yang 

melakukan tes pertama yang meliputi nama dan nilai yang didapat. Tabel 

tes terdiri dari dua field yaitu nama dan nilai 

Untuk membuat tabel hitung, dapat menggunakan query sebagai 

berikut : 

CREATE TABLE tabeltes (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,nama 

TEXT, nilai INTEGER);  

Keterangan: fild id akan secara otomatis tertambah jika ada 

penyimpanan nama dan nilai pada tes pertama. 

1. Implementasi Class 

Setiap class pada aplikasi diimplementasikan dalam bahasa java, 

dimana setiap class utama akan diimplementasikan dalam sebuah file. Class 

yang diimplementasikan mengacu pada perancangan yang telah dilakukan, 

namun disesuaikan dengan framework pengembangan pada platform Android. 

Berikut adalah daftar class yang telah diimplementasikan: 

Tabel V.1 Daftar Class Implementasi 

No. Nama Class Deskripsi Class 

1 MainActivity.java 
Class yang berisi menu utama untuk untuk 

mengakses class yang lain. 

2 DatabaseAdapter.java 
Class untuk mengatur database, yang 

berhubungan dengan Tes. 

3 Awal.java 
Class untuk mengatur menu utama pada 

aplikasi. 
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4 MenuKunci.java 
Class untuk menampilkan dan mengatur 

menu setiap kunci 

5 Menutes.java 
Class untuk menampilkan dan mengatur 

menu tes pada aplikasi 

6 Isikunci.java 
Class untuk mengatur tampilan dari isi 

kunci.  

7 contoh.java 
Class untuk tampilan contoh pada setiap 

kunci Qiro’ah. 

8 Petunjuk.java 
Class yang menangani tampilan dari menu 

petunjuk menu qiro’ah 

9 informasi.java 
Class  yang menangani pemberitahuan 

mengenai tes dua 

10 tentang.java 
Class yang bertugas untuk mengatur 

tampilan about. 

11 menutessatu.java Class untuk mengatur tampilan pada tes 1. 

12 menutesdua.java Class untuk mengatur tampilan pada tes 2. 

13 Menusurah.java 
Class untuk mengatur tampilan pada surah 

pendek 

14 menupersen.java 
Class untuk mengatur tampilan pada 

persentase pembukaan kunci.  

15 nilaitessatu.java 
Class untuk tampilan daftar nilai pada tes 

1database. 

 
2. Implementasi Antarmuka (Interface) 

Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan berdasarkan 

rancangan telah dilakukan. Implementasi antarmuka ditampilkan dalam 
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bentuk screenshoot dari ponsel yang digunakan sebagai alat dan bahan 

penelitian yang telah dirincikan pada BAB III. 

a. Antarmuka Splash Screen 

Antarmuka splash screen akan menampilkan gambar splash screen 

aplikasi selama 5 detik. Setelah 5 detik akan muncul antarmuka menu 

utama. 

 

Gambar V.1 Antarmuka Splash Screen 

b. Antarmuka Menu Utama 

Antarmuka menu utama akan tampil ketika antarmuka splash 

screen selesai tampil. Antarmuka menu utama merupakan menu utama 

yang berisi menu-menu untuk mengakses antarmuka yang lainnya, dalam 

menu utama ini terdapat beberapa tombol yang akan menjadi penghubung 

dengan antar muka lainnya. 



50 
 

 

Gambar V.2 Antarmuka Menu Utama 

c. Antarmuka Menu Kunci 

 Antarmuka menu kunci berbentuk listview yang di dalamnya 

terdapat daftar nama kunci yang dapat kitaakses dengan mengklik 

salahsatu dari list kunci tersebu. Untuk kembali ke tampilan menu utama 

maka kita harus menekan tombol menu yang ada pada smartphone kita 

sendiri sehingga muncul tampilan kembali ke menu utama. 

 
Gambar V.3 Antarmuka Menu Kunci 
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c. Antarmuka Kunci 1 

 Dalam menu kunci 1 dijelaskan bagaimana tentang cara belajar 

mengenali dan menghafal huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah pada 

metode qiro’ah adalah dengan membandingkan penyebutan bunyi huruf 

dengan suatu gambar tertentu sehingga lebih muda untuk dihafal dan 

susah untuk dilupakan. 

 

Gambar V.4 Antarmuka Kunci 1 

d. Antarmuka Contoh Kunci 1 

 Untuk dapat mengakses contoh pada kunci 1 dapat dilakukan 

dengan mengklik  menu pada smartphone pengguna maka akan muncul 

dua pilihan yaitu contoh dan menu kunci. Jika memilih menu kunci maka 

akan kembali ke daftar kunci yaitu kunci pertama hingga kunci ke lima 

belas akan tetapi jika memilih pilihan contoh maka menampilkan layout 

untuk menu contoh. Dalam menu contoh untuk kunci 1 dilengkapi 

dengan beberapa gambar huruf hijaiyah yang penyebutannya disesuaikan 
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dengan gambar tertentu, selain itu dalam menu contoh juga dilengkapi 

suara yang dapat kita dengar dengan mengklik tombol play. 

 

Gambar V.5 Antarmuka Menu Contoh Kunci 1 

e. Antarmuka Menu Kunci 2 

 Dalam menu kunci 2 dijelaskan bagaimana tentang cara belajar 

mengenali dan menghafal huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah pada 

kunci ke dua menfokuskan pada penyebutan huruf tersebut yaitu 

penyebutan fatha dan kasrah. Kunci 2 ini harus diulang sebanyak 

minimal sepuluh kali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

Gambar V.6 Antarmuka Menu Kunci 2 
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f. Antarmuka Menu Contoh Kunci 2 

 Untuk dapat mengakses contoh pada kunci 2 dapat dilakukan 

dengan mengklik  menu pada smartphone pengguna maka akan muncul 

dua pilihan yaitu contoh dan menu kunci. Jika memilih menu kunci maka 

akan kembali ke daftar kunci yaitu kunci pertama hingga kunci ke lima 

belas akan tetapi jika memilih pilihan contoh maka menampilkan layout 

untuk menu contoh. Dalam menu contoh untuk kunci 2 dilengkapi 

dengan beberapa gambar huruf hijaiyah yang penyebutannya disesuaikan 

dengan gambar tertentu, selain itu dalam menu contoh juga dilengkapi 

suara yang dapat kita dengar dengan mengklik tombol play. 

 

Gambar V.7 Antarmuka Menu Contoh Kunci 2 

g. Antarmuka Menu Tes 

Menu tes dapat pengguna akses dengan mengklik tombol tes pada 

menu utama, maka akan ditampilkan layout untuk tes. Dalam menu tes 

ini terdapat beberapa pilihan menu seperti menu tes 1, tes 2, tes 3, 

pernsentase, dan daftar nilai tes 1. Untuk kembali pada menu utama 

aplikasi, maka pengguna harus menekan tombol menu pada 
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smartphonenya sehingga muncul tampilan pilhan untuk kembali ke menu 

utama. 

 

Gambar V.8 Antarmuka Menu Tes 

h. Antarmuka Menu Tes 1 

 Menu Tes 1 dapat diakses oleh pengguna dengan mengklik tombol 

tes 1 pada tampilan utama menu tes pada aplikasi. Setelah mengklik 

tombol tersebut maka akan ditampilkan layout tes 1. Pada saat pertama 

kali masuk pada menu tes 1 maka waktu akan langsung berjalan mundur, 

dalam tes ini pertama-tama pengguna harus mengisi biodata berupa nama 

dan mengerjakan soal yang disediakan oleh aplikasi. Jika waktu habis 

sebelum disave maka secara otomatis aplikasi akan menampilkan pesan 

bahwa and tidak lulus dan kembali pada menu tes. 
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           Gambar V.9 Antarmuka Menu Tes 1 

i. AntarMuka menu Surah Pendek 

 Menu surah pendek dapat diakses dengan mengklik tombol surah 

pendek pada menu utama, setelah mengklik tombol seurah tersebut maka 

secara otomatis akan ditampilkan layout menu daftar surah pendek. Pada 

menu surah pendek ini hanya dibatasi hingga lima surah pendek, hal 

tersebut dikarenakan aplikasi ini adalah aplikasi latihan untuk belajar 

membaca Al-Qur’an. Setelah muncul daftar surah pendek maka 

pengguna hanya tinggal memilih jenis surah yang ingin dibaca, dalam 

surah ini juga dilengkapi suara yang dapat kita mainkan serta pengguna 

hentikan sesuai dengan keinginan pengguna tersebut. 
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Gambar V.10 Antarmuka Menu Surah Pendek 

j. AntarMuka Menu Tes 2 

 Menu tes 2 dapat diakses dengan mengklik tombol tes 2 pada menu 

tes, setelah mengklik tombol tes 2 maka secara otomatis akan 

ditampilkan layout tes 2. Pada saat pertama kali masuk ke tes 2 maka 

waktu akan langsung berjalan mundur. Dalm tes ini, pengguna 

diwajibkan untuk memperhatikan gambar soal yang tertera pada tampilan 

tes 2. Setelah mengetaui bacaan dari pada gambar tersebut, maka 

pengguna harus menyusun kata yang membentuk seperti bacaan pada 

gambar tersebut. Jika kata yang disusun sama dengan bacaan pada 

gambar maka nilai akan seratus dan sebaliknya jika ada salah satu huruf 

atau kata yang salah maka tidak lulus dan nilainya adalah nol. 
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Gambar V.11 Antarmuka Menu Tes 2 

k. Antarmuka Menu Persen 

       Menu persentase pembukaan kunci ini dapat diakses oleh pengguna 

dengan mengklik tombol persen pada menu tes, maka akan muncul layout 

persentase pembukaan kunci. Dalam menu persentase ini ditampilkan 

daftar menu kunci dengan persentase pembukaan yang telah dicapai oleh 

pengguna. Untuk membuat persentase pengguna menjadi 0% maka 

pengguna cukup mengklik tombol reset yang terdapat pada bagian atas 

tampilan menu persentase pembukaan kunci. 

 

Gambar V.12 Antarmuka Menu Persen 
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l. Antarmuka Menu Lihat Nilai Tes 1  

       Menu lihat nilai tes 1 ini dapat diakses oleh pengguna dengan 

mengklik tombol persen pada menu lihat nilai tes 1, maka akan muncul 

layout nilai tes 1 pembukaan kunci. Dalam menu nilai tes 1 ini ditampilkan 

daftar daftar nilai pengguna yan telah menjawab soal tes 1 dan mengsave 

ke dalam database. Untuk kembali pada menu tes maka pengguna harus 

mengklik menu pada smartphonenya lalu akan muncul tampilan pilihan 

keluar, setelah mengklik tampilan tersebut maka akan kembali ke menu tes 

pada aplikasi. 

 

Gambar V.13 Antarmuka Menu Lihat Nilai Tes 1 

m. Antarmuka menu Petunjuk 

 Menu petunjuk berisi informasi mengenai bagaimana cara untuk 

mengakses atau menjalankan aplikasi qiro’ah mulai dari membuka aplikasi 

hingga memilih menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi. Untuk mengakses 

menu petunjuk ini maka pengguna dapat menekan tombol menu pada 

smartphone pada saat tampilan menu utama maka akan secara otomatis muncul 

beberapa tampilan pilihan dan salah satunya adalah petunjuk, pengguna cukup 

mengklik petunjuk tersebut maka akan tampil layout petunjuk. 
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Gambar V.14 Antarmuka Menu Petunjuk 

n. Antarmuka menu tentang 

  Menu tentang berisi informasi tentang aplikasi. Informasi tersebut 

adalah informasi mengenai siapa pembuat aplikasi, pengertian dari aplikasi 

tersebut, dan alas an mengapa aplikasi itu dibuat. Untuk mengakses menu 

about ini, pengguna setelah masuk kedalam tampilan menu utama dapat 

menekan tombol menu pada smartphone maka akan muncul beberapa 

tampilan yang salah satunya bertulis tentang. Setelah tampilan tersebut 

tampil, pengguna cukup mengklik tampilan about maka akan secara otomatis 

layout tentang ditampilkan. 

 

Gambar V.19 Antarmuka Menu Tentang 
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B. Pengujian 

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.  

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 

kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang 

digunakan adalah Black box. Pengujian Black box 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 & 

Salahuddin, 2011). 

1. Prosedur Pengujian 

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyiapkan telepon seluler dengan sistem operasi Android dalam 

kondisi kartu SIM aktif. 

b. Menginstall Aplikasi Qiro’ah pada kedua ponsel tersebut. 

c. Melakukan proses pengujian. 

d. Mencatat hasil pengujian. 
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2. Hasil Pengujian  

a. Pengujian Tampilan Awal 

Tabel V.2 Pengujian Tampilan Awal 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Masuk Aplikasi 
tampil splash lalu 
tampil menu utama 

Tampil menu 
utama lengap 
dengan 
submenunya 

Dapat 
menampilkan 
menu utama dan 
submenu 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 

b. Pengujian Menu Kunci 

Tabel V.3 Pengujian Menu Kunci 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik tombol 
menu kunci pada 
tampilan utama 

Menampilkan 
menu kunci 
lengkap dengan 
daftar kunci 

Dapat 
menampilkan 
menu kunci dan 
lengkap dengan 
daftarnya 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 

c. Pengujian Menu Contoh 

Tabel V.4 Pengujian Menu Contoh 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik menu contoh 
pada smartphone  

Menampilkan 
layout menu 
contoh lengpak 
dengan tombol 
play, pause, stop, 
dan kembali  

Dapat 
menampilkan 
menu contoh 
lengpak dengan 
tombol play, 
pause, stop, dan 
kembali 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 



62 
 

d. Pengujian Menu Tes 

Tabel V.5 Pengujian Menu Tes 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik menu Tes 
pada layout utama  

Menampilkan 
layout menu tes 
lengkap dengan 
tombol tes 1, tes 
2, tes 3, persen, 
dan lihat nilai.  

Dapat 
Menampilkan 
layout menu tes 
lengkap dengan 
tombol tes 1, tes 
2, tes 3, persen, 
dan lihat nilai. 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 

e. Pengujian Menu Keluar 

Tabel V.6 Pengujian Menu Keluar 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik Menu 
keluar pada layout 
utama  

Aplikasi dapat 
keluar dan semua 
layout tertutup 

Dapat membuat 
Aplikasi dapat 
keluar dan 
semua layout 
tertutup 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

f. Pengujian Menu Tes 1 

Tabel V.7 Pengujian menu tes 1 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik tombol 
Tes 1 pada layout 
menu tes 

menampilkan 
layout menu tes 1 

Aplikasi dapat 
menampilkan 
layout menu tes 
1 
 
 
 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

Mengisi nama dan 
menjawab semua 
soal lalu klik save 

Dapat 
menyimpan nama 
degan nilai yang 
di dapat kedalam 
database 

Aplikasi Dapat 
menyimpan 
nama degan nilai 
yang di dapat 
kedalam 
database 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 
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g. Pengujian Menu Surah Pendek 

Tabel V.8 Pengujian Menu Surah Pendek 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik tombol 
tes 2 pada layout 
menu tes 

Menampilkan 
layout menu 
surah lengkap isi 
surah pendek dari 
alfatihah sampai 
al lahab 

Dapat 
Menampilkan 
layout menu 
surah pendek 
lengkap dengan 
surahnya 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

Mengklik tombol 
keluar atau back 

Mengembalikan 
ke menu tes dan 
keluar dari menu 
surah pendek 

Dapat kembali 
pada menu tes 
dan keluar dari 
menu surah 
pendek 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 

h. Pengujian Pengujian Menu Tes 2 

Tabel V.9 Pengujian Menu Tes 2 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik tombol 
tes 2 pada layout 
menu tes 

Menampilkan 
layout menu tes 2 
lengkap dengan 
waktu dan 
gambar serta 
tombol selesai 

Dapat 
Menampilkan 
layout menu tes 
2 lengkap 
dengan waktu 
dan gambar serta 
tombol selesai 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

Mengklik tombol 
selesai 

Menampilkan 
nilai dan catatan 
dalam bentuk 
informasi teks 

Dapat 
Menampilkan 
nilai dan catatan 
dalam bentuk 
informasi teks 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 



64 
 

i. Pengujian Pengujian Menu Persnetase 

Tabel V.10 Pengujian Menu Persentase 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik 
tombolpersen pada 
menu kunci 

Tampil layout 
persentase 
pembukaan 
lengkap dengan 
data pembukaan 

Dapat menampil 
layout persentase 
pembukaan 
lengkap dengan 
data pembukaan 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

Mengklik tombol 
Reset 

Merest data 
pembukaan 
sehingga menjadi 
0% 

Menampilkan 
data pembukaan 
semua 0% 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 

j. Pengujian Menu Lihat Nilai Tes 1 

Tabel V.11 Pengujian Menu Lihat Nilai Tes 1 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Mengklik tombol 
lihat nilai tes 1  
 
 
 
 
Mengisi nama yang 
akan dihapus lalu 
klik tombol hapus 

Menampilkan 
layout nilai tes 1 
lengkap dengan 
data 
 
 
Menghapus data 

Dapat 
Menampilkan 
layout nilai tes 1 
lengkap dengan 
data 
 
Dapat 
menghapus data 

[] Diterima 
[   ] Ditolak 

 

3. Kesimpulan Hasil Pengujian  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan memberikan 

kesimpulan bahwa pada proses sudah benar sehingga secara fungsional sistem 

sudah dapat menghasilkan output yang diharapkan. 
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BBAABB  VVII  

PPEENNUUTTUUPP  

AA..  KKeessiimmppuullaann  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta pengujian perangkat 

lunak yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Pembelajaran Membaca Al-Qur’an dengan metode qiro’ah 

berbasis android merupakan aplikasi yang berjalan pada smartphone 

yang dapat membantu pengguna untuk belajar cara membaca Al-

Qur’an. 

2. Aplikasi Pembelajaran Membaca Al-Qur’an dengan metode qiro’ah 

berbasis android dapat melakukan : 

a. Menampilkan menu-menu kunci yang terdiri dari kunci pertama 

hingga kunci ke lima belas. 

b. Menampilkan contoh dari setiap menu kunci yang disertai dengan 

suara. 

c. Menampilkan tes interaktif yang langsung memberikan nilai dan 

melatih cara seseorang dalam mengaji secara cepat dan mengaji 

dengan memperhatikan panjang pendek penyebutan huruf. 

d. Menampilkan persentase dari setiap pembukaan kunci, sehingga 

orang tua yang sedang mengajar atau menyuruh anaknya belajar 

membaca Al-Qur’an dari smartphone dapat mengontrol pelajaran 

anak-anaknya melalui data persentase tersebut. 
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B. Saran 

 Apabila ada yang berminat untuk mengembangkan perangkat lunak 

ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hingga saat ini Android terus mengalami perkembangan, hal ini 

diimbangi dengan peningkatan kemampuan pada perangkat Android. 

Maka diharapkan aplikasi ini dapat di-upgrade mengikuti versi 

selanjutnya, sehingga dapat berjalan sempurna pada sistem operasi di 

atas versi 2.3 (Gingerbread). 

2. Pada aplikasi ini menggunakan gambar karena android versi 2.3 

(Gingerbread) masih belum mengetahui karakter tulisan arab sehingga 

jika ada yang ingin menggunakan tulisan arab maka gunakan versi 3.0 

ke atas. Jadi bagi yang ingin mengembangkan aplikasi ini menjadi asli 

tulisan karakter tulisan arab dapat menggunakan android dengan sdk 

minimal 3.0. 

3. Penambahan fitur pada aplikasi seperti lebih banyak tes interaktif akan 

memberikan kemampuan yang lebih bagi pengguna dalam belajar dan 

tes tersebut dapat dijadikan acuan kunci berapa yang sudah bisa terbuka 

dan yang tidak bisa terbuka. 

4. Bagi yang ingin mengembangkan aplikasi ini, mungkin dapat 

mengembangkan juga dari segi tampilan layar yang memungkinkan 

gambar tidak pecah pada tampilan layar lebih besar dari 6 inci dan 

menggunakan gambar vektor. 
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