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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perkembangan  teknologi informasi saat ini sangat pesat, informasi merupakan 

sumber daya penting dimana salah satu yang memudahkan pekerjaan kita dalam 

menyelesaikan masalah. Beberapa tahun terakhir tengah marak dengan munculnya 

berbagai mobile device. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat adalah 

mobile  phone,  smartphone,  dan  tablet. Hampir semua kalangan  masyarakat  

memiliki  telepon  seluler (handphone) yang  mereka  gunakan  untuk  

berkomunikasi.  Dengan  menggunakan  smartphone pengguna dapat  memperoleh  

informasi  dan  berkomunikasi  dengan mudah (Hilmansyah, 2013). 

Perkembangan teknologi smartphone khusunya pada perangkat handphone 

juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan mentoring dan penilaian baca 

Al Qur’an pada Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

Mentoring merupakan sebuah model pembinaan generasi muda muslim yang 

telah tersebar secara luas di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, bahkan di 

masyarakat khususnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penilaian 

mentoring selama ini masih dilakukan secara manual yaitu dengan merekap hasil 

penilaian mentoring para mahasiswa yang melakukan kegiatan mentoring dalam 

sebuah buku. Hal ini akan menyulitkan, apabila buku tersebut hilang atau rusak. Hal 

yang sama juga terjadi pada penilaian baca Al Qur’an, meskipun sudah 

menggunakan komputer untuk penyimpanan data mahasiswa yang sudah lulus tes 

baca Al Qur’an, tetapi sebelumnya data mahasiswa yang melakukan tes baca Al 
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Qur’an tersebut masih di data dalam sebuah buku. Kemudian data mahasiswa yang 

sudah lulus baca Al Qur’an baru dipindahkan ke komputer. Hal itu akan menyulitkan 

jika terjadi kesalahan pencatatan data baik mahasiswa yang sudah lulus ataupun 

belum lulus baca Al Qur’an serta jika terjadi kehilangan pada buku tersebut. 

Dengan adanya fasilitas penilaian mentoring dan baca Al Qur’an berbasis mobile 

ini diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan penilaian mentoring dan 

baca Al Qur’an secara lebih mudah dan cepat. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah 

Bagaimana membangun sebuah aplikasi penilaian mentoring dan baca Al Qur’an 

Berbasis Mobile Pada Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

DataBase MySQL. 

C. Batasan Permasalahan 

Agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan mencapai sasaran, maka 

dibuat batasan dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini khusus menangani penilaian mentoring dan baca Al Qur’an. 

2. Aplikasi penilaian mentoring yang dibuat adalah aplikasi yang hanya 

memberikan fasilitas untuk melakukan penilaian mentoring tidak termasuk 

absensi mentoring. 
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