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Perubahan Al-Qur‟an mengalami perubahan bentuk mushaf cetak ke
bentuk digital. Pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan mengenai
bagaimana Perbandingan Aplikasi Al-Qur‟an Digital „Ayat – Al-Qur‟an‟ dengan
„Qur‟an Kemenag‟, yang mana Aplikasi Ayat – Al-Qur‟an dikembangkan oleh
Universitas King Saud (KSU) dan Qur‟an Kemenag dikembangkan oleh (LPMQ)
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an – Kementerian Agama.
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah: Pertama, apa saja
kelengkapan fitur aplikasi kedua aplikasi tersebut, Kedua, bagaimana tampilan AlQur‟an digital dari kedua aplikasi tersebut dan Ketiga, bagaimana petunjuk
penggunaan Al-Qur‟an digital dari kedua aplikasi tersebut.
Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu
merupakan penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data. Peneliti berhadapan dengan teks dan bukan pengetahuan
langsung
dari
lapangan
atau
sanksi-mata
berupa
kejadian,
orang atau benda-benda lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah studi komparatif.
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, aplikasi Al-Qur‟an digital „Ayat - AlQur‟an‟ memiliki fitur dari berbagai sumber, teks terjemah dengan berbagai
bahasa yang bersumber dari Tanzil.net, tafsir yang bersumber dari mosshaf.com,
murattal yang bersumber dari Verse by Verse Qur‟an, dan desain mushaf, khat
dan font dari Kompleks Percetakan Al-Qur‟an Raja Fahd. Sedangkan aplikasi
„Qur‟an Kemenag‟ memiliki fitur terjemah Kementerian Agama mushaf edisi
2002 dan 2019, tafsir yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Tafsirnya yang
diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan mushaf rasm usmani dengan teks ayat
menggunakan font Isep Misbah.
Tampilan Aplikasi Al-Qur‟an Digital Ayat – Al-Qur‟an memiliki dua
tampilan mushaf, yaitu hafs, hafs (tajwid) dan riwayat warsy, yang bersumber dari
Kompleks Percetakan Al-Qur‟an Raja Fahd Madinah, sedangkan Qur‟an
Kemenag versi Android memiliki dua tampilan mushaf per ayat dan per halaman,
bedasarkan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dengan rasm usmani.
Penggunaan Aplikasi Al-Qur‟an Digital „Ayat – Al-Qur‟an‟ pada menu
help menggunakan bahasa Inggris, cara penggunaan aplikasi ini terdapat pada
bagian menu help, sedangkan pada Qur‟an Kemenag versi Android pada menu
help menggunakan bahasa Indonesia dan hanya menjelaskan sejarah bagaimana
sumber beberapa fitur dibuat.
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