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ABSTRACT 

 

ROBI DARMAWI (022090165), SULISTIONO HADI (022090140). Multimedia 

for Studying Tajwid in Islamic School of Nurul Qomar. Lecturer : Evi Fadilah, 

M.Kom (NIDN: 0215108502). 

 

The application of tajwid media is created based on thought to provide a 

knowledge about how to read Al-quran correctly by using Tajwid. As written in it, 

reading it is fardu’ain. According to Ust. Abu Rifqi Al-Hanif, Fardu’ain is a must 

for all moslem. So, reading it correctly is a must for them. Therefore, writer is 

interested to creat an application of Tajwid to help students of Islamic School of 

Nurul Qomar for studying it easily. The Method of research is done started from 

choosing data, likes primary data, technic of collecting data by using 

documentation method, research by using applicant method, system of advanced 

equipment by using waterfall model. This application is hopefully going to make 

students of Islamic School of Nurul Qomar which has additional application likes 

quiz or questions related with Tajwid, (izh-har, idgham, iqlaab, ikhfa’, qalqalah, 

waqaf, maad). 

 

Key words : Media, studying, Multimedia, Tajwid 
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ABSTRAK 

 

ROBI DARMAWI (022090165), SULISTIONO HADI (022090140). Media 

Pembelajaran Multimedia Tajwid Santri Wati Pondok Pesantren Nurul Qomar. 

Dosen Pembimbing Evi Fadilah, M.Kom (NIDN: 0215108502). 

 

Aplikasi Media Tajwid ini dibuat dengan pemikiran awal untuk 

memberikan pengetahuan bagaimana cara membaca al-qur’an yang benar dengan 

menggunakan tajwid, Karena telah diketahui bahwa sesungguhnya membaca al-

qur’an dengan benar itu hukum nya fardlu ’ain yaitu arti pardlu ‘ain menurut 

Ust.Abu Rifqi Al-Hanif ialah setiap orang muslim berkewajiban tanpa terkecuali. 

Jadi bisa dijelaskan pengertian pardlu ‘ain ialah wajib bagi umat muslim 

membaca al-qur’an dengan benar.Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat 

aplikasi tajwid untuk membantu santri pondok pesantren nurul qomar dalam hal 

belajar tajwid dengan mudah. Metode penelitian yang dilakukan mulai dengan 

pemilihan jenis data berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan 

metode studi pustaka / dokumentasi, jenis penelitian menggunakan penelitian 

terapan, alat pengembangan sistem menggunakan model proses berupa Data Flow 

Diagram (DFD), dan teknik pengembangan sistem menggunakan model waterfall 

(air terjun). Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah santri / wati pondok 

pesantren nurul qomar  untuk belajar ilmu tajwid dengan mudah dan menarik 

Penelitian ini menghasilkan  Media Pembelajaran Multimedia Tajwid Santri 

Pondok Pesantren Nurul Qomar yang didalam aplikasi ini terdapat kuis atau 

pertanyaan tentang ilmu tajwid, (izh-har , idghaam, iqlaab, ikhfa’, qalqalah, 

waqaf, maad) 

 

 

Kata kunci : Media, Pembelajaran, Multimedia, tajwid. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pembelajaran saat ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan teknologi komputer, baik dalam perangkat 

keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), hampir sebagian besar 

pekerjaan manusia kini diselesaikan dengan komputer. Dengan demikian 

komputer dapat dikatakan sebagai salah satu alat bantu manusia dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemakaian komputer sering digunakan untuk 

hal-hal yang berkenaan dengan pemrosesan data (data processing) dan 

pengolahan kata (word processing). Salah satu alasan, mengapa komputer 

cenderung digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan karena pekerjaan yang dilakukan menggunakan komputer memiliki 

kecepatan proses yang lebih dapat diandalkan. Suatu informasi pada 

kenyataannya akan lebih efisisen dan efektif dengan diterapkannya 

komputerisasi, karena segala sesuatu dituntut serba cepat dan akurat, seiring 

dengan perkembangan zaman maka teknologi komputer juga semakin 

berkembang pula diberbagai bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh 

adanya perkembangan teknologi komputer adalah di bidang keagamaan. 

Hampir semua kegiatan keagamaan yang ada dapat digunakan sebagai bahan 

untuk membuat suatu pembelajaran dengan teknologi komputer. 



2 

 

Kegiatan keagamaan yang dapat dipakai untuk membuat pembelajaran antara 

lain tuntunan wudhu, tuntunan sholat, baca dan tulis Al-Qur’an dan masih 

banyak lagi. Dalam hal ini penulis ingin membuat suatu pembelajaran Ilmu 

Tajwid secara interaktif dengan memakai teknologi komputer yang bertujuan 

untuk lebih mempermudah bagi pemula yang ingin belajar membaca Al-

Qur’an. Dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan para pemula 

dapat dengan mudah berinteraksi dalam proses kegiatan belajar membaca Al-

Qur’an. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar Ilmu tajwid yang 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar bagi pemula adalah dalam 

proses pengucapan huruf masih belum bisa membedakan antara pengucapan 

huruf satu dengan huruf yang lain dalam huruf hijaiyah dengan lafal yang 

hampir sama. contoh : (Qof)ق dengan (Kho)خ,  (Dlod)ض dengan  (Dho)ظ,  

(Dal)د dengan  (Dzal)ذ, pada saat pengucapan panjang pendek huruf hijaiyah 

masih belum dapat membedakan antara huruf yang seharusnya dibaca 

panjang atau pendek Dalam membaca Al-Qur’an terdapat kaidah-kaidah 

dalam pengucapan huruf hijaiyah (hukum tajwid) yang harus dimengerti dan 

dipahami oleh pembaca Al-Qur’an tetapi pada prakteknya sering tidak 

diindahkan, banyak yang hanya sekedar membaca tanpa mengetahui 

hukumnya. Dari kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, kendala yang 

paling sulit adalah banyak pemula yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah 

yang telah ditetapkan (hukum tajwid). Karena dalam bahasa arab sedikit saja 

kesalahan dalam pengucapan huruf maka akan mempengaruhi artinya. 
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Dengan adanya kendala-kendala tersebut di atas maka diperlukan suatu alat 

bantu yang akan mempermudah dalam proses belajar membaca Al-Qur’an. 

Alat bantu yang dimaksudkan disini berisi pengenalan huruf hijaiyah, cara 

membaca Al-Qur’an yang benar berdasarkan panjang pendek, serta 

pengucapan huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan aturan atau kaidah-

kaidah yang telah ditetapkan (hukum tajwid). 

Berdasarkan masalah tersebut maka dalam pembuatan skripsi ini penulis 

mengambil judul “ Media Pembelajaran Multimedia Tajwid  Santri/Wati  

Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah 

yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah ”Media Pembelajaran 

Multimedia Tajwid  Santri/Wati  Pondok Pesantren Nurul Qomar 

Palembang”. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Multimedia yang digunakan yaitu  gambar, teks dan suara. 

2. Cara pembacaan dengan menggunakan metode tajwid dasar. (izh-har , 

idghaam, iqlaab, ikhfa’, qalqalah, waqaf, maad) 

3. Pada menu evaluasi diberikan soal multiple choice, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan murid. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Perancangan pembuatan media pembelajaran ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Membuat suatu media yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran membaca Al-Qur’an. 

2. Memudahkan para santri wati dan masyarakat dalam melakukan kegiatan 

belajar membaca Al-Qur’an secara mandiri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Perancangan pembuatan media pembelajaran ini mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

1) Menambah pengetahuan penulis mengenai pembuatan media 

 pembelajaran ilmu tajwid, sebagai bahan perbandingan antara teori 

yang diperoleh dengan praktek yang sebenarnya.  

2) Menambah pengetahuan tentang membaca dan menulis Al-Qur’an 

khususnya dalam pengetahuan ilmu tajwid. 

2. Bagi pondok pesantren 

Memberikan kemudahan dalam pembelajaran tajwid pada pondok 

pesantren nurul qomar.  

3. Bagi akademik 

Sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang tentang media 

pembelajaran tajwid. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Pondok  Pesantren Modern Nurul Qomar 

2.1.1 Sejarah Pondok Pesantren Modern Nurul Qoamar 

Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar adalah pesantren 

yang menerapkan sistem pendidikan terpadu antara pendidikan 

pesantren dan sekolah umum yang diintegrasikan secara total, harmonis 

dan komprehensif. 

Pada mulanya Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar 

Palembang adalah lembaga pendidikan dengan nama yayasan pesantren 

dan musollah nurul qomar yang merupakan wakaf dari 5 bersaudara 

yaitu: 

1. H. Asanuddin Bin A. Roni 

2. H. Qomaruddin Bin A. Roni 

3. Abdullah Sani Bin A. Roni 

4. H. Muhammad Zaini Bin A. Roni Dan 

5. Hj. Siti Maimunah Binti A.roni 

Pada tanggal 25 juli 1985 melalui penyataan ikrar wakap. 

Seiring dengan proses pembangunan sarana dan prasana serta untuk 

melegitimasi lembaga pendidikan islam, maka pada tanggal 26 agustus 



6 

 

1986, para pewakif membentuk sebuah yayasan berbadan hukum 

dengan nama yayasan Pesantren Nurul Qomar. 

Selama  perjalanan pembenahan dan pengembangan yang terus 

berlangsung baik dari segi sarana dan prasarana maupun sistem 

pendidikan yang diberlakukan, maka pada tahun 2008 terjadi perubahan 

nama dari pondok pesantren menjadi Pondok Pesantren Modern 

Terpadu  Nurul Qomar. 

Sebagai ketua badan pembina yayasan Pondok Pesantren Modern 

Terpadu Nurul Qomar yaitu Drs. Wijaya, Mc.M.Si yang dikenal 

sebagai sosiolog dengan dibantu oleh kepengurusan yayasan yang baru 

membuat Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar siap 

berkompetisi dalam dunia pendidikan dengan menekankan ciri-ciri 

kepesantrenan namun tetap ikut serta dalam dunia moderen yang 

kompleks dan global. Dibawah kepemimpinan dan jaringannya Pondok 

Pesantren Moderen Terpadu Nurul Qomar mengalami kemajuan yang 

cukup pesat, serta dilakukan terobosan-terobosan dalam pengembangan 

kemajuan diberbagai bidang 

Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Qomar menerapkan 

pendidikan berbasis kompetensi. Oleh karena itu rekruitmen tenaga 

pengajar diambil berdasarkan kompetensi kelulusan dan keahlian dari 

tenaga pengajar tersebut. Sehingga didalam proses penyusunan 

kurikulum menjadi 2 pola, yaitu: 
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1. Pola pendidikan primer dimana pola ini mengacu kepada kuri kulum 

Departemen Pendidikan Nasional yaitu SMP dan SMA yang tentu saja 

rekruitmen  tenaga pengajarnya disesuaikan dengan jurusan pada mata 

pelajaran yang disajikan tersebut.  

2. Pola pendidikan sekunder ini juga mengacu pada pola pendidikan 

yang diberlakukan oleh departemen agama yaitu dengan pola Pondok 

Pesantren yang terwujud dalam pola pendidikan madrasah ibtidayyah 

secara formal dan madrasah diniyah secara informal. 

Diharapkan dari keterpaduan kurikulum ini dapat mencetak 

alumni-alumni  pesantren selain memiliki kecerdasan emosional dan 

spritual . Sehingga mereka  dapat memiliki dan mengaplikasikan ilmu-

ilmu teknologi modern, serta memiliki khazanah pengetahuan agama 

yang komprehensif. 

2.1.2 Visi dan Misi 

2.1.2.1 Visi Pondok Pesantren Modern Nurul Qomar 

Menyiapkan lembaga pendidikan terpadu yang melahirkan 

anak didik yang unggul dalam IMTAQ dan IPTEK yang 

berwawasan qur’ani dan berkepribadian indonesia dengan 

faham ahlus sunah wal jama’ah. 

2.1.2.2 Misi Pondok Pesantren Modern Nurul Qomar 

1. Menambah aqidah syari’ah dan ahlak al karimah. 



8 

 

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan luas dan 

keterampilan yang dapat menjawab segala tantangan 

zaman. 

3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu 

beradaptasi dengan segala lapisan masyarakat dengan 

dilandasi sikap saling asah, asih dan asuh. 

 

2.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang 

Pimpinan Ponpes

Pengasuh Ponpes 

(modir)

Ketua Pondok

Bendahara Sekertaris

Pengajaran Peribadahan KeamananKebersihan

Santri

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang

 

(Sumber : Pondok Pesantren Moderen Nurul Qomar) 

Gambar2.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang 
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2.1.4 Tugas Wewenang 

Untuk lebih jelasnya tugas, wewenang serta tanggung jawab 

maupun fungsinya diuraikan sebagai berikut. 

1. Pimpinan Pondok Pesantren 

a)  Meminta pertanggung jawaban kepada pelaksana harian. 

b)  Memberi penjelasan kepada masyarakat. 

c)  Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus, Kepala 

Madrasah, Staf, Guru, dan Karyawan. 

d) Membuat rancangan anggaran penerimaan dan belanja     

pesantren (RAPBP), berdasarkan RAPBM yang diusulkan. 

e)  Mengawasi dan memeriksa keuangan. 

2. Pengasuh Pondok Pesantren 

a)  Membina dan mengasuh Santri dan Santriwati dengan ikhlas 

dan penuh kasih sayang 

b) Melaporkan kesehatan dan perkembangan SDM santri dan 

psantriwati kepada pimpinan yayasan dan pimpinan pesantren 

atau kepala madrasah, aliyah (SMP-IT, SMA IT). 

3. Ketua Pondok Pesantren 

a)  Menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal. 

b) Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi staf 

 dibawahnya. 

c)  Melakukan pembinaan terhadap staf dan guru. 
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d) Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi staf dan      

guru yang dipimpinnya. 

e)  Membuat RAPBM. 

f)  Bertanggung jawab atas tunggakan keuangan unit. 

g) Membuat laporan pertanggung-jawaban secara berkala kepada 

kordinator pendidikan melalui bidang SDM dan kurikulum. 

4. Bendahara 

a)  Menerima, membukukan dan mengamankan keuangan 

pesantren. 

b) Menyediakan keuangan berdasarkan kebutuhan. 

c) Mendistribusikan keuangan berdasarkan anggaran. 

d) Menyampaikan laporan berkala pada musyawarah pengurus. 

e)  Mengelola dan mengembangkan keuangan pesantren. 

f)  Mengeluarkan bisyarah Pengurus, Kepala, Staf, Guru dan 

Karyawan. 

g) Mengeluarkan uang pesantren harus ada rekomendasi ketua 

dan sekertaris. 

h) Bersama kepala madrasah aliyah (SMP-IT, SMA IT) 

menyusun RAPBM (unit). 

i)  Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran 

penerimaan dan belanja madrasah aliyah (SMP-IT, SMA IT) 

(APBM). 

j)   Merencanakan, mengatur dan menertibkan keuangan unit. 
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k) Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada  

kordinator. 

l)   Mengontrol setoran uang dari unit-unit ke pesantren. 

5. Sekertaris 

a) Mengagendakan dan mengarsip surat keluar masuk. 

b) Menyusun dan mengagendakan bersama-sama ketua, 

mengkordinasikan dan menertibkan administrasi pesantren 

secara umum. 

6. Pengajaran 

a) Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

b) Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap siswa/i. 

c) Mengadakan pengembangan program pengajaran yang   

menjadi tanggung jawabnya. 

d) Membuat catatan tentang kemajuan siswa/i dalam bidang mata 

pelajarannya. 

e) Mengisi dan memeriksa absensi siswa/i dalam bidang mata 

pelajarannya. 

7. Peribadahan 

a) Mengatur santri dalam hal peribadahan.  

b) Mengajar bahasa arab. 

c) Mengontrol Santri dalam bidang pendidikan. 
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8. Kebersihan 

Mengatur santri dalam menjaga kebersihan dan membuat jadwal 

piket untuk santri. 

9. Keamanan 

Menjaga keamanan pondok pesantren.  

10. Santri 

Belajar dan menjaga kebersihan pondok pesantren. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1  Teori Pendukung 

 3.1.1  Media 

Menurut Widodo dan Jasmadi (2008:28), “Media berasal dari 

bahasa latin, yaitu “medium” yang artinya perantara (between), yang 

bermakna apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi ke penerima informasi”. 

 

3.1.2 Media Pembelajaran 

Menurut Sanaky (2009: 6), ”Menyebut media pembelajaran 

untuk merangsang siswa dalam belajar dengan cara:” 

1. Menghadirkan obyek sebenarnya dan obyek langkah. 

2. Membuat duplikasi dari obyek yang sebenarnya. 

3. Membuat konsep abstrak ke konsep konkrit. 

4. Memberi kesamaan persepsi. 

5. Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah dan jarak. 

6. Menyajikan ulang informasi secara konsisten, dan 

7. Memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai dan menarik 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
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3.1.3 Multimedia 

Menurut Rosch dalam Suyanto (2005:20), “Multimedia secara 

umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar dan 

teks”. Menurut McCormick dalam Suyanto (2005:21), “Multimedia 

adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari 

data, media ini dapat audeo (suara, musik), animasi, video, teks, 

grafik dan gambar”.  

 

3.1.4 Tajwid 

Menurut Hanif (2007:6), “tajwid adalah suatu ilmu yang 

menguraikan dan mempelajari tentang cara membaca alqur’an dengan 

baik dan benar”.  

Hukum tajwid menurut Ust.Abu Rifqi Al-Hanif adalah, “fardlu ‘ain 

bagi yang belum bisa membaca al-qu’an dengan baik dan benar, 

karena belajar membaca al-qur’an dengan baik dan benar itu hukum 

nya fardlu ‘ain”. 

1. Izh-har 

Izh-har adalah NUN MATI atau TANWIN dibaca 

terang/jelas/tegas/zhahir, berbunyi “N” dengan tidak memakai 

gunnah, yaitu bila NUN MATI atau TANWIN tersebut bertemu 

dengan sesuatu huruf izh-har. 

Huruf izh-har ada enam, yaitu: غ ,ح ,ع, ,ه ,ء dan خ 
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Contoh: Keterangan: cara membaca izh-har pada nun  mati atau tanwin 

ini, cukuplah dibaca terang berbunyi “N”, tidak usah ditekan atau 

disentakkan. 

 

2. Idgham 

Idgham menurut etimologi berarti memasukkan sesuatu ke dalam 

sesuatu. Menurut istilah tajwid berarti memasukkan huruf yang 

sukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga menjadi satu 

huruf yang bertasydid. Idgham terbagi dua: - Idgham Bighunnah 

(disertai dengung) - Idgham Bila Ghunnah (tanpa dengung). 

Catatan: Idgham tidak terjadi kecuali dari dua kata. Huruf-huruf 

idgham ada enam, yaitu yang tergabung dalam kalimat( يرملون ). 

1) Idgham bighunnah 

Idgham bighunnah mempunyai empat huruf, yaitu yang 

tergabung dalam kalimat( ينمو ), yaitu: م, ن, ي dan و  

2) Idgham bila ghunnah 

Idgham bila ghunnah mempunyai dua huruf, yaitu:( ر )dan( ل ). 

 

3. Iqlaab 

Iqlab adalah mengganti suara nun mati atau tanwin dengan suara 

mim dengan disertai adanya degung. 

Huruf bacaan iqlab  hanya ada 1 yaitu: ب. 
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4. Ikhfa’ 

Ikhfa menurut etimologi berarti menyembunyikan. Menurut istilah 

tajwid berarti melafalkan huruf antara izh-har dan idgham tanpa 

tasydid dan disertai dengan dengung. Disebut juga ikhfa hakiki 

(real) karena kenyataannya persentase nun sukun dan tanwin yang 

disembunyikan lebih banyak dari huruf lainnya. Huruf ikhfa ada 

lima belas, yaitu awal kata dari kalimat: (  /صف/ ذا/ ثنا/ كم/ جاد/ شخص

/ دم/ طيبا/ زد/ في/ تقى/ ضع/ ظالماقد/ سما  ) 

 

5. Kalqalah 

Kalkalah menurut etimologi berarti getaran. Menurut istilah tajwid 

berarti getaran suara yang terjadi ketika mengucapkan huruf yang 

sukun sehingga menimbulkan semacam aspirasi suara yang kuat, 

baik sukun asli atau pun tidak. Huruf kalqalah ada lima, yaitu 

huruf-huruf yang tergabung dalam( قطب جد )yaitu: huruf  ,ج, ب, ط

 Syarat kalqalah: Hurufnya harus sukun, baik sukun asli . د dan ق

atau yang terjadi karena berhenti pada huruf kalqalah. 

 

6. Wakaf 

Wakaf menurut etimologi berarti berhenti/menahan. Menurut 

istilah tajwid berarti memutuskan suara di akhir kata untuk 

bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. 

Wakaf dibagi mejadi 7 yaitu: 
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1) Wakaf Lazim 

Wakaf Lazim (harus), yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. 

Wakaf Lazim disebut juga Wakaf Taam (sempurna) karena 

wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan 

lagi dengan kalimat sesudahnya. Tandanya:( م ). 

2) Wakaf Ja’iz 

Wakaf Ja'iz (boleh), yaitu bacaan yang boleh washal 

(disambung) atau wakaf (berhenti). Wakaf jenis ini terbagi dua, 

yaitu yang terkadang disambung lebih baik dan yang terkadang 

berhenti lebih baik. 

3) Wakaf Kafi 

Wakaf Kafi (cukup), yaitu bacaan yang boleh washal atau 

wakaf, akan tetapi wakaf lebih baik daripada washal. 

Dinamakan kafi karena berhenti di tempat itu dianggap cukup 

tidak membutuhkan kalimat sesudahnya sebab secara lafal 

sudah tidak ada kaitannya. Tandanya:( قلي ). 

4) Wakaf Tasawi 

Wakaf Tasawi (sama), yaitu tempat berhenti yang sama 

hukumnya antara wakaf dan washal. Tandanya:( ج ). 

5) Wakaf Hasan 

Wakaf Hasan (baik), yaitu bacaan yang boleh washal atau 

wakaf, akan tetapi washal lebih baik dari wakaf. Dinamakan 
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hasan (baik) karena berhenti di tempat itu sudah baik. 

Tandanya:( صلي). 

6) Wakaf Muraqabah 

Wakaf Muraqabah (terkontrol) yang disebut juga ta`anuqul-

waqfi (wakaf bersilang), yaitu terdapatnya dua tempat wakaf di 

lokasi yang berdekatan, akan tetapi hanya boleh berhenti pada 

salah satu tempat saja. 

7) Wakaf Mamnuk 

Wakaf Mamnuk (terlarang), yaitu berhenti ditengah-tengah 

kalimat yang belum sempurna yang dapat mengakibatkan 

perubahan pengertian karena mempunyai kaitan yang sangat 

erat secara lafal dan makna dengan kalimat sesudahnya. Oleh 

karena itu, dilarang berhenti di tempat seperti ini. 

Tandanya:( ال ) 

 

3.1.5 Adobe Flash Cs4 

Menurut  Heni  (2010:1), “Adobe Flash CS4 adalah aplikasi 

animasi 2D dapat dibuat seperti membuat animasi kartun, animasi 

interaktif, game, company profile , persentasi, video clip, move, web 

animasi, dan aplikasi animasi lainnya”. 
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3.1.6 PHP 

Menurut Anhar (2010:3), “PHP (Hypertext Preprocessor) yaitu 

bahasa pemograman web server-side yang bersifat open source. PHP 

merupakan script yang terintregrasi dengan html dan berada pada 

server ( server side HTML embedded scripting). PHP adalah script 

yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. 

Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman 

itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu yang terbaru / up to date. Semua script PHP 

dieksekusi pada server dimana script tersebut berjalan”. 

 

3.1.7 MYSQL 

Menurut Anhar (2010:45), “MYSQL (My Structure Query 

Language) adalah salah satu database Management System (DBMS) 

dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, Ms SQL, Postagre SQL, 

dan lainnya. MYSQL berfungsi untuk mengelola database 

menggunakan bahasa SQL. MYSQL bersifat open source sehingga 

kita bisa menggunakannya secara gratis. Pemograman PHP juga 

sangat mendukung atau support dengan database MySQL”. 
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3.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut hasil penelitian terdahulu dapat di lihat pada tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis/ Tahun Hasil 

1 Rancangan 

Bangunan Media 

Pembelajaran Tajwid 

Berbasis Multimedia 

Iswatun 

Khasanah 

 

Dari hasil pengujian sistem, 

CD Interaktif Pembelajaran 

Ilmu Tajwid adalah sebuah 

model aplikasi 

pembelajaran tajwid 

berbentuk multimedia agar 

santri mudah dalam 

mempelajari ilmu tajwid. 

 

2 Perangkat Ajar 

Interaktif Tentang 

Hukum Tajwid Untuk 

Pembacaan Al –

Qur’an 

Wawan Wardiana 

Yamin Iskandar 

 

Pada aplikasi perangkat ajar 

interaktif 

tentang hukum tajwid ini, 

pengguna dapat 

menangkap materi yang 

ada dengan baik. 

 

Kesimpulan 

1. Penelitian Pertama (Rancangan Bangunan Media Pembelajaran Tajwid 

Berbasis Multimedia) 

a. Metode penelitian pertama dimulai dengan pengambilan data 

menggunakan metode pustaka dan observasi website. Hasil dari 

pengumpulan data kemudian dianalisis untuk menghasilkan arahan 

pembuatan model sistem informasi berdasarkan konsep media pembelajran 

tajwid.  

b. Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan pemilihan jenis data 

berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi 
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pustaka / dokumentasi, jenis penelitian menggunakan penelitian terapan, 

alat pengembangan sistem menggunakan model proses berupa Data Flow 

Diagram (DFD), model data berupa Entity Relationship Diagram (ERD) 

dan teknik pengembangan sistem menggunakan model waterfall (air 

terjun). 

 

2. Penelitian Kedua (Perangkat Ajar Interaktif Tentang Hukum Tajwid 

Untuk Pembacaan Al –Qur’an) 

a. Penelitian kedua ini hampir sama dengan penelitian yang pertama  

bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi media pembelajaran tajwid agar 

mempermudah siswa belajar tajwid al-qur’an. 

b. Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan pemilihan jenis data 

berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi 

pustaka / dokumentasi, jenis penelitian menggunakan penelitian terapan, 

alat pengembangan sistem menggunakan model proses berupa Data Flow 

Diagram (DFD), model data berupa Entity Reletionship Diagram (ERD) 

dan teknik pengembangan sistem menggunakan model waterfall (air 

terjun). 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan pada pondok pesantren modern nurul qomar 

palembang yang beralamat di Jl.Printis Kemerdekaan 57 Palembang. 

 

4.1.2  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian Skripsi dilaksanakan mulai tanggal 2 september  

sampai 1 februari. 

 

4.2  Jenis Data 

Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu : 

4.2.1  Data Primer 

Menurut Hasan (2003:33), “Data primer adalah data yang diperoleh 

atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data 

asli atau data baru. Contoh data primer yang didapat dalam penelitian 

ini berupa video dan lagu yang mesti di convert lagi ke dalam format 

mp4 dan mp3 agar dapat diposting”. 
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4.2.2  Data Sekunder 

Menurut Hasan (2003:33), “Data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan 

penelitian yang terdahulu. Contohnya : data sekunder dari berbagai 

buku, dokumen, internet, dan media cetak”. 

 

4.3  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh informasi atau data di lapangan dapat diperoleh 

dengan berbagai cara diantaranya : 

4.3.1  Interview (wawancara) 

Menurut Jogiyanto (2005:617), “Wawancara merupakan  teknik 

pengumpulan data yang memungkinkan analis sistem sebagai 

pewawancara (interview) untuk mengumpulkan data secara tatap muka 

langsung dengan orang yang diwawancari (interview)”. Penulis 

melakukan wawancara langsung kepada pimpinan pondok pesantren 

nurul qomar palembang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian yang nantinya berguna dalam pembuatan media 

pembelajaran tajwid santri / wati pondok pesantren nurul qomar 

palembang 

4.3.2  Studi Kepustakaan 

Menurut Laksana (2013:42), “Studi kepustakaan yaitu dengan cara 

mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 
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dalam penulisan ini. Referensi tersebut dimanfaatkan untuk 

memperoleh konsep atau pengetahuan yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti dan dianalisis”. 

 

4.3.3  Dokumentasi 

Menurut Fatta (2007:71), “Dokumentasi merupakan teknik yang 

dilakukan dengan mempelajari material yang menggambarkan sistem 

yang sedang berjalan”. 

 

4.4  Jenis Penelitian 

Menurut Kuncoro (2009:7), “Penelitian terapan, sering disebut sebagai 

applied research, merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori 

untuk memecahkan permasalahan tertentu”. Ada tiga contoh dari penelitian 

terapan yaitu : 

1. Penelitian Evaluasi 

Penelitian evaluasi yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan 

masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif  dari 

dua atau lebih alternatif tindakan.  

2. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

pengembangan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang 

lebih tinggi. 
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3. Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan yaitu penelitian yang dilakukan untuk segera 

dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada. 

4.5  Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1  Alat Pengembangan Sistem 

4.5.1.1  Flowchart 

Menurut Jogiyanto (2005:795) ”Bagan alir (flowchart) 

adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam 

program atau prosedur sistem secara logika”. 

Tabel 4.1 Simbol-Simbol Flowchart 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Input / Output 

 
Simbol ini digunakan 

untuk mewakili data 

input / output. 

2 Proses 

 
Simbol proses ini 

digunakan untuk 

mewakili suatu proses. 

3 

Simbol 

Dokumen 

 Menunjukkan 

dokunmen input dan 

output baik untuk 

proses manual mekanik 

atau computer. 

4 Terminal 

 Simbol ini digunakan 

untuk menunjukkan 

awal dan akhir dari 

suatu proses. 

5 Kegiatan Manual 

 

Menunjukkan pekerjaan 

manual. 
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No Nama Simbol Keterangan 

6 

Penyimpanan 

Harddisk 

 

Menunjukkan input / 

output menggunakan 

harddisk 

7 

Sambungan Pada 

Satu Halaman 

 Simbol ini digunakan 

untuk menunjukkan 

sambungan dari bagian 

flowchart dimana 

bagian tersebut ada 

pada halaman yang 

sama. 

8 

Sambungan Pada 

Halaman Lain 

 
Simbol ini digunakan 

untuk menunjukkan 

sambungan dimana 

sambungannya pada 

halaman berbeda. 

9 Garis Alir 

 

Untuk menunjukkan 

arus dari proses. 

10 

Decision  

Symbol 

 Digunakkan untuk 

suatu penyeleksian 

kondisi didalam 

program.  

Sumber: Jogianto (2005:796) 

  

4.5.1.2  Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Fatta (2007:119), “Data flow diagram (DFD) 

merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan 

dikembangkan”. data-data yang terlibat pada masing-masing 
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proses dapat diidentifikasi. Ada empat elemen yang menurut 

versi Yourdon dan DeMarco menyusun suatu DFD, yaitu: 

Tabel 4.2 Simbol-Simbol Data Flow Diagram (DFD)  Menurut 

Yourdon dan DeMarco 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Proses  Aktivitas atau fungsi yang bisa 

berupa manual maupun 

terkomputerisasi. 

2 Data Flow  Suatu data tunggal atau 

kumpulan logis suatu data, selalu 

diawal  atau diakhiri pada suatu 

proses 

3 Data Store  Kumpulan data yang dengan cara 

tertentu. Data yang mengalir 

disimpan dalam data store. 

4 External 

Entity 

 Orang,organisasi, atau system 

yang berada diluar sistem tetapi 

berinteraksi dengan system 

Sumber: Hanif Al Fatta ( 2007:107) 
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4.5.2  Teknik Pengembangan Sistem 

Teknik pengembangan sistem yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan metode waterfall. Menurut Rosa dan M.Shalahuddin 

(2011:26), Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut 

model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup klasik 

(classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur 

hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung 

(support). Berikut adalah gambar model air terjun : 

Pengkodean

Sistem / Rekayasa 

Informasi

PengujianDesainAnalisi

 

Sumber : Rossa dan M.Shalahuddin (2011:27) 

                      Gambar 4.1 Ilustrasi Model Waterfall 

Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatan-kegiatan 

pengembangan dasar yaitu : 

1.  Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 

dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
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Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu 

didokumentasikan. 

2.  Desain   

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang 

focus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk 

struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, 

dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan 

perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini 

juga perlu didokumentasikan. 

3.  Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat 

lunak berupa adobe Dreamweaver. Hasil dari tahap ini adalah 

program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain. 

4.  Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik 

dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan 

memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. Pengujian ini mengunakan metode Black Box yang 

mengacu pada reverensi, Menurut Fatta  (2008:172), Black Box 
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Testing adalah terfokus pada apakah unit pogram memenuhi 

kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam spesifikasi. Pada 

black box testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan 

menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati 

apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang 

diinginkan. Jika ada yang unit yang tidak sesuai outputnya maka 

untuk menyelesaikannya, diteruskan pada pengujian yang kedua, 

yaitu white box testing. 

5.  Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah disajikan ke user. Perubahan 

bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak 

terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak harus beradaptasi 

dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan 

dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi 

tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 
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4.6  Alat dan Teknik Pengujian 

4.6.1  Black Box 

Menurut Fatta  (2007:172), “Black box Testing adalah terfokus 

pada apakah unit pogram memenuhi kebutuhan (requirement) yang 

disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian 

hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau 

modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan 

proses bisnis yang diinginkan. Jika ada yang unit yang tidak sesuai 

outputnya maka untuk menyelesaikannya, diteruskan pada pengujian 

yang kedua, yaitu white box testing”. 

 

4.6.2  White Box 

Menurut  Fatta (2007:172), “White box adalah cara pengujian 

dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program 

yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada 

modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses 

bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan 

parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan 

diperbaiki, kemudian di-compile ulang”. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Analisis 

5.1.1.1 Identifikasi Masalah 

1. Sulitnya mendapatkan data-data hukum-hukum tajwid.  

2.  Sulitnya mendapatkan suara tajwid dari ustadz. 

 

5.1.1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Adapun identifikasi permasalahan yaitu kurangnya 

media informasi mengenai pengertian tajwid dan hukum-

hukum tajwid menurut para ulama. 

 

5.1.1.3 Identifikasi Kebutuhan Pemakai (User) 

1. Aplikasi yang dibuat harus dapat membantu user dalam 

belajar ilmu tajwid agar lebih mudah. 

2. Aplikasi harus dapat dioperasikan oleh user dalam 

membuat soal atau quis. 

3. Semua data disimpan terpusat. 

4. Semua proses yang ada terintegrasi dalam satu paket 

perangkat lunak. 
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5.1.1.4 Identifikasi Kebutuhan Sistem (Hadware dan Software) 

1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

a. Proocessor > - Intel® Core™ i3-2367M CPU @ 

1.40GHz 1.40 GHz 

b. Memory > = 4.00 GB (3.80 GB usable) 

c. OS = Windows XP 32 bit-Windows 7 Ultimate 

d. System type = 64-bit Operating System 

e. Monitor 14 Inc 

f. Keyboard 

g. Speaker  

 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

a. PHPMyAdmin 

b. Adobe Photoshop 

c. Adobe flash 

d. Google Chrome 

 

3. Kebutuhan Aplikasi 

a. User 

b. Admin 
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4. Kebutuhan Fungsional 

Tabel 5.1 Kebutuhan Fungsional digunakan untuk 

menggambarkan proses pengolahan data admin dimana 

masing-masing admin memiliki hak akses masing-

masing terhadap setiap postingan, yang terdiri dari No, 

Kode, Deskripsi Kebutuhan, Fasilitas, User / Tujuan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.1 Kebutuhan Fungsional 

No Kode Deskripsi Kebutuhan Fasilitas 

User / 

Tujuan 

1 Adm-00 MENGOLAH DATA ADMIN 

1.1 Adm 01 

Mengedit atau Menghapus 

Data Adminstrasion Panel 

Simpan, Cancel User 

Input  dan Menambah Data 

Soal 

Simpan, Cancel User 

 

5.1.1.5   Alur Sistem Yang Berjalan 

Adapun alur sistem yang berjalan di Pondok Pesantren 

Moderen Nurul Qomar dapat dilihat Pada Gambar 5.1. 
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USTAD SANTRI

MULAI

MENGAJAR 

TAJWID

ILMU 

TAJWID

SELSAI

 

Gambar 5.1 Flowchart Alur Sistem Berjalan 

 

5.1.1.6 Deskripsi Kebutuhan 

Identifikasi kebutuhan pemakai sistem adalah sebagai 

berikut, 

1. Sistem harus dapat dioperasikan oleh kepala pimpinan 

pondok, kepala sekolah, guru dan bagian keuangan. 

2. Sistem harus dapat memberikan media pelajaran tajwid 

kepada santri dan masyarakat 

3. Sistem harus dapat memberikan informasi kepada santri 

dan masyarakat 

 

5.1.1.7 Pemodelan Kebutuhan 

Pemodelan Proses 

1. Diagram konteks 

Diagram konteks menggambarkan keterkaitan aliran-

aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar 
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(kesatuan luar).  Kesatuan luar ini merupakan sumber arus 

data atau tujuan data yang berhubungan dengan sistem 

informasi tersebut.  Diagram Konteks untuk media 

pembelajaran tajwid pondok pesantren moderen nurul 

qomar palembang dapat dilihat pada gambar 5.2 dibawah 

ini: 

 

Media 

pembelajaran 

tajwid

SANTRIADMIN

Data admin

Data media pembelajaran

Data soal

Data media pembelajaran

Data soal

 

Gambar 5.2 Diagram Konteks 

 

2. Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram level nol adalah diagram yang menunjukkan 

semua proses utama yang menyusun keseluruhan aplikasi, 

diagram ini dapat dilihat pada gambar 5.3 di bawah ini : 
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santri

Admin

1.0.P
Media 

pembelaran

Data admin

simpan
media

2.0.P

User_login

3.0.P

Input

soal

soal
simpan

User_login

Data soal

Data soal

Data media pembelajaran

4.0.P

Jawab soal

Jawab soal

 

Gambar 5.3 Data Flow Diagram 

Gambar diagram level 0 diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Proses 1.0.P adalah proses data media pembelajaran yang 

didapatkan dari data admin  

2. Proses 2.0.P adalah proses login dimana data bersumber dari 

Admin berupa data login yang akan disimpan ke data store admin. 

3. Proses 3.0.P adalah proses input data kuis dimana data bersumber 

dari Admin berupa data kuis yang akan disimpan ke data store kuis 

4. Proses 4.0.P adalah proses isi soal dimana data bersumber dari 

Santri berupa jawaban dari santri. 
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5.1.2 Desain Sistem 

5.1.2.1 Desain Alur Yang Diusulkan 

Adapun penjelasan Gambar 5.4 flowchart prosedur yang 

berjalan sebagai berikut 

1. Pertama admin membuka media pembelajaran 

2. Lalu membuka menu utama dimenu utama media 

pembelajaran terdapat pembelajaran tajwid (izh-har , 

idghaam, iqlaab, ikhfa’, qalqalah, waqaf, maad) 

3. Lalu admin login untuk menginput data soal 

4. Setelah admin login lalu admin menginput data soal dan 

soal akan tampil dimedia pembelajaran tajwid untuk 

menambah pengetahuan santri sampai mana pembelajaran 

tajwid yang mereka ketahui 

5. Setelah soal tampil dimedia pembelajaran lalu santri / wati 

menjawab soal untuk mengetahui sebatas mana 

pengetahuannya tentang ilmu tajwidnya. 
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ADMIN
MEDIA 

PEMBELAJARAN
DATABASE

Buka media 

PEMBELAJARAN

INPUT 

USER 

DAN 

PASS

CEK USER USER_LOGIN

SANTRI

LOGIN

MENU UTAMA

TIDAK

YA

TAMPILAN MEDIA 

PEMBELAJARAN

MEDIA 

PEMBELAJARAN

INPUT 

SOAL

MENU UTAMA

SOAL

SOAL

TAMPILAN  SOAL

JAWAB 

SOAL

KOREKSI

 

Gambar 5.4 Flowchart Prosedur yang Diusulkan 
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5.1.2.2 Desain Database 

1. Tabel Quis User 

Tabel quis user digunakan untuk menyimpan data 

admin yang terdiri dari No, Name, Date Type, Field Size, 

Keterangan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 

di bawah ini :  

Primary Key : id * 

Foreign Key :- 

Tabel 5.2 Tabel Quis User  

No Field Name Data Type Keterangan 

1 id * int (11) id admin 

2 Username varchar (255) nama unik pengguna 

3 Password varchar (255) kata kunci masuk system 

 

2. Tabel  Quis Pertanyaan 

Tabel quis pertanyaan digunakan untuk menyimpan data 

soal yang terdiri dari No, Name, Date Type, Field Size, 

Keterangan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di 

bawah ini :  

Primary Key : pertanyaan_id* 

Foreign Key :- 

Tabel 5.3 Tabel Quis Pertanyaan  

No Field Name Data Type Keterangan 

1 pertanyaan_id* int (11) id pertanyaan 

2 No_urut int (11) Nomor urut soal 

3 Soal Text Soal 

4 Benar varchar (2) Pilhan jawaban yg benar 
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3. Tabel  Quis Jawaban 

Tabel quis jawaban digunakan untuk menyimpan data 

pilihan jawaban yang terdiri dari No, Name, Date Type, 

Field Size, Keterangan untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini :  

Primary Key : jawaban_id* 

Foreign Key :- 

Tabel 5.4 Tabel  Quis Jawaban 

No Field Name Data Type Keterangan 

1 jawaban_id* int (11) id jawaban 

2 Pertanyaan_id int (11) id pertanyaan 

3 A Text Pilihan jawan a 

4 B Text Pilihan jawan b 

5 C Text Pilihan jawan c 

6 D Text Pilihan jawan d 

7 E Text Pilihan jawan e 

 

5.1.2.3  Desain Interface 

5.1.2.3.1 Desain Input  

a)  Input Admin 

Halaman input data admin untuk masuk ke 

input data soal. 
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User_name        :

Password :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

login camcel

ADMIN PANEL

 

Gambar 5.5 Desain Halaman Login 

 

b)  Administration Panel 

Halaman input data administration panel 

untuk masuk menambah dan mengedit atau 

menghapus  data soal. 

soal

Del Edit

Ubah Password Kembali ke soal

Logout

Tambah Entry

Administration Panel

 

Gambar 5.6 Desain Halaman Administration Panel 



43 

 

c) Add Item 

Halaman input data add item untuk  

menambah  data soal. 

Id_soal : Soal :

Pilihan_a :

Pilihan_b :

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cancel

save

Pilihan_c :

Pilihan_d :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pilihan_e : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corect x

 

Gambar 5.7 Desain Halaman Add Item 

 

5.1.2.3.2  Desain Output 

Desain output data  soal digunakan 

untuk melihat data soal yang telah di input. 
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Menu Utama

Quis

Soal

koreksi

admin

Coba lagi

 

Gambar 5.8 Desain Output Soal 

 

5.1.2.3.3  Desain Dialog / Menu 

Desain dialog / menu digunakan untuk 

tampilan awal aplikasi yang berisi menu-

menu tajwid. 
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PEMBELAJARAN TAJWID

Bentuk, Makhraj dan sifat huruf hijayya

Izh-har

Idgham Iqlaab

Ikhfaa’

Waqaf

Soal  Quiz

Qalqalah Maad

 

Gambar 5.9 Desain Dialog / Menu 

5.1.3 Implementasi Hasil Desain dan Sistem 

5.1.3.1 Implementasi Database 

Berikut tabel hasil implementasi database yang terdiri dari 

nama tabel, kegunaan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 5.5 Tabel Implementasi Database 

Nama Tabel Kegunaan 

Tabel quis user Menyimpan data user 

Tabel quis pertanyaan Menyimpan data soal 

Tabel quis jawaban Menyimpan data edit soal  
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5.1.3.2 Implementasi Interface 

Berikut tabel hasil implementasi Interface yang terdiri dari 

nama tabel, kegunaan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 5.6 Tabel Implementasi Interface 

Nama Tabel Kegunaan 

Input Data Admin Mengolah data admin  

Input Data 

Administration Panel 
Mengedit data soal 

Input Data Add Item Membuat atau menambah data soal 

 

 

5.1.4 Pengujian   

Berikut ini disajikan salah satu contoh tabel pengujian black 

box berdasarkan kasus pengujian pada aplikasi untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.7 Tabel Implementasi Pengujian 

No Skenario pengujian Test case Hasil yang diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimp

ulan 

1 Mengisi data login 

yang benar, lalu 

mengklik tombol 

‘Login’. 

Username : 

admin 

Password : 

admin 

Sistem menerima akses 

login dan menampilkan 

data admin. 

Sesuai 

harapan 

Valid 
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No Skenario pengujian Test case Hasil yang diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimp

ulan 

2 Mengosongkan 

semua isian data 

login, lalu langsung 

mengklik tombol 

‘Login’. 

Username : - 

Password : - 

Sistem akan menolak 

akses login dan 

menampilkan pesan 

“maaf user name atau 

password anda salah!” 

Sesuai 

harapan 

Valid 

3 Hanya mengisi data 

Username dan 

mengosongkan data 

Password, lalu 

langsung mengklik 

tombol ‘login’. 

Username : 

admin 

Password : - 

Sistem akan menolak 

akses login dan 

menampilkan pesan 

“maaf user name atau 

password anda salah!” 

Sesuai 

harapan 

Valid 

4 Hanya mengisi data 

Password dan 

mengosongkan data 

Username, lalu 

langsung mengklik 

tombol ‘login’. 

Username : - 

Password : 

admin 

Sistem akan menolak 

akses login dan 

menampilkan pesan 

“maaf user name atau 

password anda salah!” 

Sesuai 

harapan 

Valid 

5 Mengisi data login 

yang salah, lalu 

mengklik tombol 

‘Login’. 

Username : 

xxxx 

Password : 

xxxxxx 

Sistem akan menolak 

akses login dan 

menampilkan “maaf 

user name atau 

password anda salah!” 

Sesuai 

harapan 

Valid 
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No Skenario pengujian Test case Hasil yang diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimp

ulan 

6 

Mengedit data soal 

yang salah, lalu 

mengklik tombol 

‘save’. 

Mengganti 

soal yang 

salah lalu 

dirubah  

Sistem menyimpan data 

soal yang telah dirubah  

dan kemudian langsung 

menampilkan berhasil 

disimpan. 

Sesuai 

harapan 

Valid 

7 

Menambah data soal, 

lalu mengklik tombol 

‘save’ 

Ketik / tulis 

pertanyaan, 

lalu pilihan 

jawaban, lalu 

pilih correct 

untuk jawaban 

yag benar, lalu 

klik ‘save’ 

Sistem menyimpan data 

soal yang ditambah 

kemudian langsung 

menampilkan berhasil 

disimpan. 

Sesuai 

harapan 

Valid 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1   Pembahasan Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama merupakan halaman utama aplikasi tajwid 

yang didalamnya terdapat menu-menu untuk mempelajari ilmu tajwid 

dan dapat dilihat pada gambar 5.10. 
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Gambar 5.10 Halaman Menu Utama 

 

5.2.2 Pembahasan Halaman Menu Izh-har 

Halaman menu izh-har merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi izh-har halqi dan izh-har syafawi dan 

dapat dilihat pada gambar  5.11. 
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Gambar 5.11 Halaman Menu Izh-har 

 

5.2.2.1 Halaman Menu Izh-har Halqi 

Halaman menu izh-har halqi merupakan halaman salah 

satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan izh-har halqi dan dapat dilihat pada gambar  5.12. 

 

Gambar 5.12 Halaman Menu Izh-har Halqi 
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5.2.2.2 Halaman Menu Izh-har Syafawi 

Halaman menu izh-har syafawi merupakan halaman 

salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan izh-har syafawi dan dapat dilihat pada gambar  

5.13. 

 

Gambar 5.13 Halaman Menu Izh-har Syafawi 

 

5.2.3 Pembahasan Halaman Menu Idgham 

Halaman menu idgham merupakan salah satu hukum tajwid 

yang didalamnya berisi idgham bighunnah, idgham bila ghunnah, 

idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain dan idgham 

mutaqaribain dan dapat dilihat pada gambar  5.14. 
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Gambar 5.14 Halaman Menu Idgham 

 

5.2.3.1 Pembahasan Menu Idgham Bighunnah 

Halaman menu idgham bighunnah merupakan halaman 

salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan idgham bighunnah dan dapat dilihat pada 

gambar  5.15. 
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Gambar 5.15 Halaman Menu Idgham Bighunnah 

 

5.2.3.2 Pembahasan Menu Idgham Bi La Ghunnah 

Halaman menu idgham bi la ghunnah merupakan 

halaman salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi 

contoh-contoh bacaan idgham bi la ghunnah dan dapat dilihat 

pada gambar  5.16. 
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Gambar 5.16 Halaman Menu Idgham Bi La Ghunnah 

 

5.2.3.3 Pembahasan Menu Idgham Mutatmasilain 

Halaman menu idgham mutamasilain merupakan 

halaman salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi 

contoh-contoh bacaan idgham mutamasilain dan dapat dilihat 

pada gambar  5.17. 
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Gambar 5.17 Halaman Menu Idgham Mutatmasilain 

 

5.2.3.4 Pembahasan Menu Idgham Mutajanisain 

Halaman menu idgham mutajanisain merupakan 

halaman salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi 

contoh-contoh bacaan idgham mutajanisain dan dapat dilihat 

pada gambar  5.18. 

 

Gambar 5.18 Halaman Menu Idgham Mutajanisain 
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5.2.3.5 Pembahasan Menu Idgham Mutaqaribai 

Halaman menu idgham mutaqaribain merupakan 

halaman salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi 

contoh-contoh bacaan idgham mutaqaribain dan dapat dilihat 

pada gambar  5.19. 

 

Gambar 5.19 Halaman Menu Idgham Mutaqaribain 

 

5.2.4 Pembahasan Halaman Menu Iqlab 

Halaman menu iqlaab merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh bacaan iqlaab dan dapat 

dilihat pada gambar  5.20. 
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Gambar 5.20 Halaman Menu Iqlaab 

 

5.2.5 Pembahasan Halaman Menu Ikhfa’ 

Halaman menu ikhfa’  merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh bacaan ikhfa’ dan jenis-

jenis ikhfa’  dan dapat dilihat pada gambar  5.21. 
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Gambar 5.21 Halaman Menu Ikhfa’ 

 

5.2.5.1 Pembahasan Halaman Menu Ikhfa’ Aqrab 

Halaman menu ikhfa’ aqrab merupakan halaman salah 

satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan ikhfa’ aqrab dan dapat dilihat pada gambar  5.22. 



59 

 

 

Gambar 5.22 Halaman Menu Ikhfa’ Aqrab 

 

5.2.5.2 Pembahasan Halaman Menu Ikhfa’ Ausath 

Halaman menu ikhfa’ ausath merupakan halaman salah 

satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan ikhfa’ ausath dan dapat dilihat pada gambar  5.23. 

 

Gambar 5.23 Halaman Menu Ikhfa’ Ausath 
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5.2.5.3 Pembahasan Halaman Menu Ikhfa’ Ab’ Ad’ 

Halaman menu ikhfa’ ab’ ad merupakan halaman salah 

satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan ikhfa’ ab’ ad dan dapat dilihat pada gambar  5.24. 

 

Gambar 5.24 Halaman Menu Ikhfa’ Ab’ Ad 

 

5.2.5.4 Pembahasan Halaman Menu Ikhfa’ Syafawi 

Halaman menu ikhfa’ syafawi merupakan halaman 

salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan ikhfa’ syafawi dan dapat dilihat pada gambar  

5.25. 
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Gambar 5.25 Halaman Menu Ikhfa’ Syafawi 

 

5.2.6 Pembahasan Halaman Menu Qalqalah 

Halaman menu qalqalah’  merupakan halaman salah satu 

hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh bacaan qalqalah’ 

dan jenis-jenis qalqalah’  dan dapat dilihat pada gambar  5.26. 

 

Gambar 5.26 Halaman Menu Qalqalah 
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5.2.6.1 Pembahasan Halaman Menu Qalqalah Shughra 

Halaman menu qalqalah shughra merupakan halaman 

salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan qalqalah shughra dan dapat dilihat pada 

gambar  5.27. 

 

Gambar 5.27 Halaman Menu Qalqalah Shughra 

 

5.2.6.2 Pembahasan Halaman Menu Qalqalah Kubra 

Halaman menu qalqalah kubra merupakan halaman 

salah satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan qalqalah kubra dan dapat dilihat pada gambar  

5.28. 
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Gambar 5.28 Halaman Menu Qalqalah Kubra 

 

5.2.7 Pemabahasan Halaman Menu Waqaf 

Halaman menu waqaf merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh bacaan waqaf dan dapat 

dilihat pada gambar  5.29. 

 

Gambar 5.29 Halaman Menu Waqaf 
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5.2.8 Pembahasan Halaman Menu Maad 

Halaman menu maad  merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh bacaan maad’ dan jenis-

jenis madd’  dan dapat dilihat pada gambar  5.30. 

 

Gambar 5.30 Halaman Menu Madd 

 

5.2.8.1 Pembahasan Halaman Menu Maad Ashil 

Halaman menu maad ashil merupakan halaman salah 

satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan madd ashil dan dapat dilihat pada gambar  5.31. 



65 

 

 

Gambar 5.31 Halaman Menu Madd Ashil 

 

5.2.8.2 Pembahasan Halaman Menu Maad Far’i 

Halaman menu maad far’i merupakan halaman salah 

satu hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan maad far’i  dan penyebab maad far’i  dapat dilihat 

pada gambar  5.32 

 

Gambar 5.32 Halaman Menu Madd Far’i 
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5.2.8.2.1    Madd Far’i  Dengan Sebab Hamza ( ء)  

Halaman menu maad far’i dengan sebab 

hamza ( ء)   merupakan halaman salah satu 

hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan maad far’i’ dan dapat dilihat pada 

gambar  5.33. 

 

Gambar 5. 33 Halaman Menu Madd Far’i 

 

5.2.8.2.2  Madd Far’i Dengan Sebab Sukun (ه) 

Halaman menu maad far’i dengan sebab 

sukun (ه) merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan maad far’i’ dan dapat dilihat pada gambar  

5.34. 
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Gambar 5.34 Halaman Menu Madd Far’i 

 

5.2.8.2.3 Madd Far’i  Dengan Sebab Waqaf 

Halaman menu maad far’i Dengan Sebab 

Wakaf merupakan halaman salah satu hukum 

tajwid yang didalamnya berisi contoh-contoh 

bacaan maad far’i’ dan dapat dilihat pada gambar  

5.35. 

 

Gambar 5.35 Halaman Menu Madd Far’i 
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5.2.8.2.4  Madd Far’i  Dengan Sebab Tasydid )س( 

Halaman menu maad far’i dengan Sebab 

tasydid )س( merupakan halaman salah satu 

hukum tajwid yang didalamnya berisi contoh-

contoh bacaan maad far’i’ dan dapat dilihat pada 

gambar  5.36. 

 

Gambar 5.36 Halaman Menu Madd Far’i 

 

5.2.9 Pembahasan Halaman Menu Soal Quis 

Halaman menu soal quis merupakan halaman soal dan untuk 

masuk ke menu admin panel atau menu login dan dapat dilihat pada 

gambar  5.37. 
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Gambar 5.37 Halaman Menu Administration Panel 

 

5.2.9.1 Pembahasan Halaman Admin Panel 

Halaman menu admin panel merupakan halaman login 

untuk masuk ke menu administration panel dan dapat dilihat 

pada gambar  5.38. 

 

Gambar 5.38 Halaman Menu Admin Panel 



70 

 

5.2.9.2 Pembahasan Halaman Edit Item 

Halaman menu administration panel merupakan 

halaman mengedit dan menghapus data soal dan untuk masuk 

ke menu add item atau dan dapat dilihat pada gambar  5.39. 

 

Gambar 5.39 Halaman Menu Edit Panel 

 

5.2.9.3 Pembahasan Halaman Add Item 

Halaman menu add item merupakan halaman untuk 

menambah data soal dan dapat dilihat pada gambar  5.40. 

 

Gambar 5.40 Halaman Menu Add Item
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada pembahasan penelitian 

saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat sebuah 

permasalahan yaitu “ Bagaimana merancang dan membangun Media 

Pembelajaran Tajwid Pondok Pesantren Nurul Qomar agar cara belajar 

tajwid nya lebih muda dan menarik. Maka dari itu penulis merancang dan  

membangun sebuah media Pembelajaran Tajwid Pondok Pesantren Nurul 

Qomar agar santriwan dan santriwati pondok pesantren nurul qomar lebih 

muda memahami dan mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid. 

 

6.2 Saran 

Setelah melihat dari prosedur yang berjalan, maka penulis   

mempunyai saran- saran sebagai berikut : 

1. Perlunya seorang admin yang bertugas untuk mengelola data agar aplikasi 

ini dapat menyajikan quis-quis yang interaktif. 

2. Lakukan pengembangan lanjutan agar audio pada aplikasi dapat berjalan 

selain di google chrome seperti Internet Explorer, Mozila Firefox dan 

Opera. 

3. Perlunya promosi agar masyarakat mengetahui adanya Media 

Pembelajaran Tajwid Pondok Pesantren Nurul Qomar. 
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