
 
 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan manusia untuk 

berinteraksi. Di dunia ini terdapat banyak sekali bahasa dan setiap negara 

umumnya memiliki bahasa tersendiri walaupun ada beberapa negara yang 

memiliki bahasa yang sama dengan negara lain namun tidak sepenuhnya sama. 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang banyak digunakan. Bahasa Arab 

sendiri sangat berkaitan erat dengan Islam. Hal ini dikarenakan Al-Qur’an yang 

merupakan kitab suci agama Islam ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. 

Tidak hanya Al-Qur’an, hadist dan sebagian besar ibadah yang dilakukan umat 

Islam menggunakan bahasa Arab. 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. 

Indonesia juga memiliki berbagai macam suku dan bahasa namun disatukan 

dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Latin. 

Untuk dapat membaca tulisan bahasa asing yang ditulis dengan huruf non Latin 

seperti bahasa Arab dibutuhkan suatu Transliterasi, yaitu pengalih aksara, suatu 

kondisi dimana tulisan tersebut diubah ke dalam tulisan Latin. 
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Di dalam Al-Qur’an terdapat Tajwid, yaitu hukum atau aturan-aturan dalam 

membaca Al-Qur’an yang mempengaruhi bunyi dalam bacaan Al-Qur’an. Hal 

tersebut dinamakan Transkripsi (alih bunyi). Transliterasi Arab-Latin yang 

dilakukan akan memberikan hasil yang berbeda dengan Transkripsi walaupun 

dalam penulisannya terdapat beberapa yang sama. 

  

Sistem Transliterasi dan Transkripsi Arab–Latin merupakan suatu sistem yang 

dibuat untuk menyediakan kebutuhan dalam mempelajari bahasa Arab khususnya 

Al-Qur’an Juz 30 yang dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran 

membaca Al-Qur’an yang baik dan benar bagi pengguna yang belum bisa 

membaca Al-Qur’an, dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini berkembang 

dengan pesat. Sistem tersebut dibuat dengan berbasis web dengan tujuan agar 

mudah digunakan bagi siapapun yang ingin mengetahui Transliterasi dan 

Transkripsi dari tulisan Arab karena maraknya sistem yang berbasis web atau 

online.  

 

Dalam melakukan Transliterasi penulis menggunakan Pedoman Transliterasi 

Arab-Latin yang merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

Dalam pedoman tersebut terdapat beberapa hal yang dirumuskan dalam 

melakukan Transliterasi diantaranya Konsonan, Vokal, Maddah (vokal panjang), 

Ta’ Marbutah, Syaddah (tasydid), Kata Sandang, Hamzah, Penulisan Kata, dan 

Huruf Kapital. Sedangkan untuk Transkripsi penulis menggunakan beberapa 

hukum tajwid diantaranya Ikhfa, Iqlab, Idgam Bigunnah, dan Idgam Bilagunnah. 

 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem 

Transliterasi dan Transkripsi Arab ke Latin Indonesia berbasis web studi kasus 

pada Al-Qur’an Juz 30. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sistem melakukan Transliterasi dan Transkripsi dari tulisan Arab ke Latin 

Indonesia dan menampilkan terjemahan pada Al-Qur’an Juz 30. 

2. Input dapat dilakukan langsung dengan keyboard atau copy paste dengan 

standar Unicode. 

3. Dalam melakukan Transliterasi, sistem menggunakan Pedoman Transliterasi 

Arab-Latin berdasarkan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

4. Untuk Transkripsi digunakan beberapa hukum tajwid diantaranya Ikhfa, 

Iqlab, Idgam Bigunnah, dan Idgam Bilagunnah. 

 

1.4 Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem untuk melakukan 

Transliterasi dan Transkripsi dari teks Arab ke Latin Indonesia dengan 

menggunakan studi kasus pada Al-Qur’an Juz 30. 
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1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan kepada pengguna mengenai Transliterasi dan 

Transkripsi Arab-Latin serta perbedaan dari keduanya. 

2. Memudahkan dan mempercepat dalam proses Transliterasi dan Transkripsi 

dari teks Arab ke Latin Indonesia. 

3. Memudahkan dalam melakukan penulisan ayat Al-Qur’an. 

4. Dapat membantu bagi pengguna yang belum bisa membaca Al-Qur’an atau 

membaca tulisan Arab. 

 


