
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tajwid merupakan wawasan untuk memepelajari cara melafadzkan ayat Al-

Qur‟an secara tartil, sampai sempurna maknanya. Makna tajwid adalah 

membaguskan atau membetulkan suara bacaan ayat Al-Qur‟an sesuai kaidah 

hukum tajwid. Hukum tajwid tersebut ialah: hukum membaca nun mati, hukum 

membaca mim mati, hukum membaca mad, hukum qalqalah, makhraj huruf, sifat 

huruf, dan tanda-tanda waqaf. Setiap muslim wajib membaca ayat-ayat Al-Qur‟an 

dengan baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membaca Al-Qur‟an 

sesuai ilmu tajwid hukumnya Fardhu‘ain atau wajib bagi setiap umat muslim. 

Apabila umat muslim membaca Al-Qur‟an tidak sesuai dengan tajwidnya, maka 

makna dari bacaan tersebut akan berubah, dikarenakan salah dalam membaca 

maka salah arti/makna (Ulfa dan Muslim, 2018). 

Media belajar banyak ditemui seperti halnya pada buku dan kitab. Pada 

buku penyampaian materi hanya berupa teks dan potongan-potongan ayat saja, 

sehingga siswa kurang tertarik untuk mempelajarinya dan pada kitab umat muslim 

awam kurang bisa memahaminya. Para siswa atau umat muslim membutuhkan 

alat pelajaran yang lebih mudah, praktis, dan lebih fokus untuk mendalami 

pelajaran tajwid tersebut. Ilmu tajwid lebih umum dipelajari dikalangan santri 

saja, terutama Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Waktu 

untuk mempelajari Ilmu Tajwid di sekolah dirasa kurang cukup, karena materi 

dari Ilmu Tajwid itu cukup banyak. Seperti halnya pemahaman ilmu tajwid, 

seperti: hukum membaca nun mati, hukum membaca mim mati, hukum membaca 

mad, hukum qalqalah, makhraj huruf, sifat huruf, selanjutnya tanda-tanda waqaf 

(Herman dkk, 2019). 

Dikalangan masyarakat (umat muslim) banyak yang belum mengetahui apa 

itu tajwid dan bagaimana cara melafadzkan ayat Al-Qur‟an sesuai dengan tajwid. 

Mereka hanya bisa sekedar membaca al-qur‟an saja, tanpa menyertai hukum 



tajwid dari bacaan ayat tersebut. Untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an harus 

disertai tajwid agar sempurna makna dari bacaan tersebut. Jika terjadi kesalahan 

dalam melafadzkannya, maka makna dari bacaan tersebut juga salah atau berubah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak boleh sembarangan dalam melafadzkan 

ayat-ayat al-qur‟an. 

Adapun uraian permasalahan diatas, maka diperlukan suatu media sebagai 

alat pembelajaran secara mandiri untuk mengetahui cara melafadzkan Al-Qur‟an 

dengan tartil serta sesuai tajwid. Penulis membuat penyajian pelajaran ilmu tajwid 

berupa aplikasi pembelajaran berbasis mobile “Aplikasi Pembelajaran Ilmu 

Tajwid Berbasis Mobile Menggunakan Metode Multimedia Development Life 

Cycle”.  

Adanya aplikasi pembelajaran ilmu tajwid ini dapat membantu pengguna 

agar bisa mempelajari tajwid dengan benar, dan aplikasi ilmu tajwid juga dibantu 

oleh guru yang nantinya mampu memberikan pembelajaran dan penjelasan kepada 

pengguna (murid) yang kurang mengerti tentang cara melafadzkan ayat Al-Qur‟an 

secara tartil. Dalam aplikasi juga dilengkapi fitur chat/pesan untuk diskusi, dan 

fitur kuis untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari tajwid. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara 

membangun Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Mobile Menggunakan 

Metode Multimedia Development Life Cycle yang dapat dipelajari dan dipahami 

oleh pengguna untuk menguasi ilmu tajwid agar dapat diterapkan dalam membaca 

Al-Qur‟an secara tartil (baik dan benar). 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang didapat adalah sebagai berikut : 

a. Pada pembangunan aplikasi metode pengembangan yang digunakan 

adalah metode  Multimedia Development Life Cycle. 

b. Aplikasi ini memfokuskan pada pengguna dengan smartphone sebagai 

media interaksinya. 



c. Materi tajwid ini dibedakan pada dasar ilmu tajwid seperti: peraturan 

cara membaca nun mati (idgham, izhar, ikhfa, iqlab), peraturan cara 

membaca mad (mad asli, mad farq, mad „iwadh, dll), dan tanda-tanda 

waqaf. 

d. Aplikasi pembelajaran ilmu tajwid menggunakan fitur kirim pesan untuk 

memudahkan santri bertanya kepada guru. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat Aplikasi pembelajaran ilmu 

tajwid berbasis mobile menggunakan metode multimedia development life cycle 

yang dapat digunakan untuk memahami berbagai macam jenis hukum tajwid yang 

terkandung didalam setiap bacaan ayat–ayat Al-Qur‟an, kemudian dapat 

memudahkan umat muslim untuk mendalami pelajaran ilmu tajwid yang belum 

diketahuinya. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan aplikasi ilmu 

tajwid adalah sebagai berikut : 

a. Dapat meningkatkan pemahaman dalam mempelajari Ilmu Tajwid. 

b. Dapat mendengarkan audio tentang cara melafadzkan tajwid dengan 

benar. 

c. Murid bisa mengirim pertanyaan kepada guru untuk menanyakan 

masalah yang kurang dimengerti dari materi yang disediakan. 

d. Menambah pengetahuan tentang ilmu tajwid supaya bisa mempraktikkan 

cara melafadzkan Al-Qur‟an secara tartil. 


