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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunian-Nya sehingga saya dapat 

menyelesaikan Laporan Praktek Profesi Mahasiswa ini dengan baik tanpa ada 

halangan. 

 Laporan Praktek Profesi Mahasiswa ini berisi tentang kegiatan pelaksanaan 

dan tugas yang diberikan selama kegiatan, dari berbagai jenis pilihan Praktek 

Profesi Mahasiswa, saya mengambil tentang Digitalisasi Al-Quran. Kegiatan 

Praktek Profesi Mahasiswa dilaksanakan di semester 6, terhitung dari Bulan 

Februari hingga akhir masa perkuliahan semester 6. 

 Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Profesi 

Mahasiswa. Selain itu, saya berharap laporan sebagai tanda saya sudah 

menyelesaikan mata kuliah tersebut, bisa bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi 

referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pendigitalisasian tafsir. 

 Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik yang membangun yang dapat 

menjadikan laporan ini menjadi lebih baik lagi. Saya memohon maaf atas 

kekurangan dalam penyusunan laporan ini. 

Penulis 

 

 

 Fakhri Putra Tanoto  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai sebuah agama dengan misi sosial untuk menata peradaban 

manusia, hadir dalam suatu dimensi zaman yang terkandung di dalamnya sebuah 

konteks budaya. Zaman yang terus beranjak, pelan namun pasti membawa 

kebudayaan tersebut untuk selalu berubah dan berkembang menjadi lebih baru. 

Sebagai konteks Islam, budaya senantiasa berubah mengikuti alur yang disuguhkan 

zaman, akan tetapi hakikat Islam tetap berada pada satu bentuk pijakan. Meskipun 

keberadaan hakikat Islam tidak berubah, hal ini juga bukan berarti bahwa kemudian 

Islam hanya berdia, diri di masa lalu. Dengan berbagai perubahan yang disuguhkan 

oleh lintas zaman. Islam senantiasa hadir di dalamnya. Hakikat Islam memang tidak 

berubah, namun bagaimana Islam dikemas, lambat laun penampilan yang 

ditunjukkannya berubah mengikuti alur budaya zaman. Beriringan dengan budaya 

yang menaunginya, Islam melintas ruang dan waktu yang menghantarkannya untuk 

bermetamorfosis. 

Sebagai sebuah konteks, perubahan dan perkembangan zaman ke arah yang 

lebih maju ditunjukkan oleh perubahan berbagai aspek yang diliputinya. Salah satu 

aspek yang menandai perubahan tersebut adalah kemajuan yang ditunjukkan oleh 

teknologi sebagai media interaksi. Kemajuan teknologi sebagai sebuah media ini 

menjadi faktor besar pergeseran pola budaya manusia. Kemajuan teknologi 

komunikasi dengan sendirinya berakibat pada kemungkinan berubahnya berbagai 

pola ataupun norma sosial yang ada. Media ini mengubah bentuk kontrol sosial 

secara ekstensif dan efektif dengan menggunakan kontrol secara halus, sehingga ia 

berperan cukup penting dalam membentuk kehidupan sosial kontemporer. Dengan 

demikian, lambat laun, tanpa disadari teknologi telah mengkonstruk ulang budaya 

manusia. 

B. Tujuan 

1. Mengulas Aplikasi Qsoft 
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2. Mengulas Aplikasi Al-Quran UIN Bandung 

3. Pembuatan Aplikasi Nasikh Mansukh di Excel 

4. Pendigitalisasian Kitab Tafsir Sunda 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Mengulas Aplikasi Q-Soft 

Di era modern saat ini segala kebutuhan terbantu dengan adanya teknologi, 

segala kebutuhan mengenai Alquran sudah terlengkapi dengan aplikasi bernama 

Qsoft karya anak bangsa. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari aplikasi 

berbasis data Alquran, pertanyaan yang sering diajukan mengenai data Alquran 

sudah terjawab melalui aplikasi ini. Aplikasi Qsoft ini dirancang kurang lebih 

selama 14 tahun dengan bantuan database lebih dari 25 juta data Alquran yang 

sangat detail hingga harakat pun terhitung di dalam Alquran. 

 

Gambar 1 - Tampilan Awal Apliasi Q-Soft 

Untuk menggunakan aplikasi Qsoft ini anda harus memiliki aplikasi 

Microsoft Access, jika di PC anda sudah terinstall Microsoft Office maka di 

Microsoft Access sudah ada di PC anda karena Microsoft Access adalah bagian dari 

Microsoft Office. Microsoft Office adalah sebuah program aplikasi berbasis data 

komputer relasional sehingga membantu anda dalam mengakses aplikasi Qsoft. 
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Aplikasi Qsoft penting dipelajari dan disebarluaskan karena sangat 

bermanfaat untuk umat Islam. Melalui Aplikasi Qsoft siapa saja bisa menggali data 

apapun yang terdapat dalam Alquran dengan lebih mudah. Sehingga, kaum muda 

bisa terbantu saat melaksanakan dakwahnya. 

 

Gambar 2 - Ulasan Aplikasi Q-soft di Website Pribadi 

https://fakhroyy.com/aplikasi-berbasis-data-alquran-qsoft/  

Untuk cara penggunaanya bisa dilihat dalam tutorial yang sudah dibuat, bisa klik di 

sini ya! 

Selanjutnya dalam penugasan tugas Praktek Profesi Mahasiswa ini, kami 

diberikan tugas untuk praktek dan mempublikasikan hasilnya di media sosial, dan 

berikut adalah laporannya. 

https://republika.co.id/tag/aplikasi-qsoft
https://fakhroyy.com/aplikasi-berbasis-data-alquran-qsoft/
https://drive.google.com/open?id=19r_T09vD7HeF6qmzg4uorJ9T4nsTvEw8
https://drive.google.com/open?id=19r_T09vD7HeF6qmzg4uorJ9T4nsTvEw8
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Gambar 3 - http://bit.ly/FakhriPutra_TugasPPMQsoft  

Keutamaan Lebah Dalam Al-Quran - Qsoft Data Al-Quran 

Lebah merupakan hewan yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. 

Lebah bahkan disebut beberapa kali dalam Alquran, juga dalam hadis. 

Beberapa di antaranya seperti dalam Surat An Nahl ayat 68-69. Bahkan, nama surat 

An Nahl sendiri bermakna lebah. 

ا يَْعِرُشونَ َوأَْوَحٰى رَ   بَُّك ِإلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, 

ءٌ لِلنَّاِس ۗ ِإنَّ ِف  ْن كملِ  الثََّمرَاِت فَاْسلمِكي سمبمَل رَبِ ِك ذملمًلا ۚ ََيْرمجم ِمْن بمطموِِنَا َشرَاٌب ُممْتَِلٌف أَْلَوانمهم فِيِه ِشَفاُثمَّ كمِلي مِ 

ِلَك ََليَةا لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّرمونَ   ذََٰ

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 

jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar 

minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat 

yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”. 

http://bit.ly/FakhriPutra_TugasPPMQsoft
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Kata نحل / النحل di dalam Al-Quran terdapat satu kata (seperti gambar 

terlampir). Istimewah sekali lebah di dalam Al-Quran karena selain ada kata dalam 

ayat ternyata menjadi salah satu penamaan surah yaitu lebah sendiri dalam bahasa 

arab pada surah ke 16. 

Surah An-Nahl atau khususnya pada ayat yang terdapat kata nahl diturunkan 

di kota Makkah yang terdiri dari 128 ayat dan terdapat ayat sajadah pada urutan ke-

50, nama lain dari An-Nahl adalah An-Ni'am (Nikmat-Nikmat). 

Pelajaran yang dapat diambil dari lebah  

Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya perumpamaan seorang 

mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, 

hinggap namun tidak memecah dan merusak.” 

Sifat-sifat tersebut, sebagaimana disebutkan Rasulullah Muhammad SAW dalam 

hadis di atas yaitu lebah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap zat yang 

bersih. Lebah adalah hewan yang sangat memilih tempat seperti bunga-bunga untuk 

mendapatkan bahan baku madu. 

Sifat ini berbeda jauh dengan lalat. Kita mungkin begitu mudah menemukan 

lalat hinggap di tempat-tempat kotor. Sifat berikutnya yaitu menghasilkan yang 

bersih. Lebah memproduksi madu yang berkhasiat untuk kesehatan. 
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Gambar 4 - Publikasi Tugas via Facebook 

Mau install aplikasi Q-soft, klik link di bawah ini : 

https://fakhroyy.com/aplikasi-berbasis-data-alquran-qsoft/  

B. Mengulas Aplikasi Al-Quran IAT UIN Bandung 

Kecanggihan teknologi di zaman modern seperti ini seharusnya tidak 

menyurutkan seseorang dalam beribadah. Justru ibadah dapat ditingkatkan dengan 

https://fakhroyy.com/aplikasi-berbasis-data-alquran-qsoft/
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teknologi yang semakin canggih salah satunya adalah dengan membaca Al Quran 

melalui aplikasi Al Quran di Android. 

Gambar 5 - Aplikasi Al-Quran IAT UIN Bandung 

Fitur Aplikasi : 

1. 114 Surah  

2. Terjemah Al-Quran Kemenag 

3. Asbabun Nuzul 

C. Pembuatan Aplikasi Nasikh Masukh via Aplikasi Excel 

Naskh secara bahasa artinya: menghilangkan, menghapuskan, 

memindahkan, menulis. Adapun secara istilah, maka ada dua macam: Pertama. 

Naskh menurut istilah para ulama ushul fiqih Muta-akhirin. Mereka memiliki ta’rif 
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yang berbeda-beda. Sedangkan Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum 

dalil syar’i atau lafazhnya yang dihapuskan. 

Ibnu Qudamah rahimahullah (wafat 620 H) menyebutkan definisi naskh 

dengan menyatakan, “Menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan (dalil) 

yang dahulu, dengan perkataan yang datang setelahnya.” 

Gambar 6 - Daftar Nama Surah Beserta Artinya 

 

Gambar 7 - Pengumpulan data Nasikh Mansukh 
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D. Pendigitalisasian Kitab Tafsir Sunda 

Sejarah tafsir Alquran dalam bahasa Sunda terhitung baru muncul pada awal 

abad ke-20 M hingga masa sekarang ini. Kesemua tafsir Alquran berbahasa Sunda 

tersebut mayoritas ditulis dalam bahasa Sunda aksara Arab (Sunda Pegon), dan 

sedikit dalam aksara Latin. Tidak ada tafsir Alquran yang ditulis dalam bahasa 

Sunda beraksara Sunda Kuno atau Jawa. Corak ideologis yang terkandung dalam 

karya-karya tafsir berbahasa Sunda pun tampak beragam, mulai dari corak sufistik 

seperti dalam tafsir karya Hasan Mustapa Garut, corak Islam Tradisionalis (Aswaja) 

sebagaimana dalam tafsir karya A. Sanusi Sukabumi, corak Islam Modernis 

sebagaimana dalam tafsir karya A. Hassan Bandung, ataupun corak sastrawi seperti 

dalam tafsir karya Muhammad E. Hasim (Ayat Suci Leunyeupaneun). 

Pendigitalisasian Kitab Tafsir Sunda pada Praktek Profesi Mahasiswa ini 

fokus terhadap 2 kitab, yaitu : 

1. Kitab Nurul Bajan 

2. Kitab Al-Mubin 

Link akses Kitab Nurul Bajan dan Kitab Al-Mubin 

1. https://bit.ly/TafsirNurulBajan_Fakhroyy  

2. https://bit.ly/TafsirAl-Mubin_Fakhroyy 

https://bit.ly/TafsirNurulBajan_Fakhroyy
https://bit.ly/TafsirAl-Mubin_Fakhroyy
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Gambar 8 - Hasil Scan Kitab Nurul Bajan 

Gambar 9 - Halaman Pertaa Tafsir Nurul Bajan 
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Gambar 10 - Tafsir Kitabul Mubin Jilid I 

 

Gambar 11 - Tafsir Kitabul Mubin Jilid II 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Segala hal yang dilakukan pada Praktek Profesi Mahasiswa ini memberikan 

pengalaman untuk saya sendiri khususnya. Bisa lebih mengenali adanya 

pendigitalisasian Al-Quran dan Tafsir dan terlibat dalam pembuatan yang dilakukan 

khususnya pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. 

Mulai dari mengulas aplikasi Q-soft, Aplikasi Al-Quran IAT UIN Bandung, 

pembuatan rangkuman nasikh mansukh via aplikasi Microsoft excel dan juga 

melaukan scanning kitab tafsir sunda. 

 

B. Rekomendasi 

Semoga Praktek Profesi Mahasiswa ini bisa tetap eksis di tahun berikutnya 

dan dapat memberikan dampak positif untuk mahasiswa/i dan jurusan tercinta Ilmu 

Al-Quran dan Tafsir. 

Mohn untuk dikonsepkan lebih matang apa saja yang dilakukan mahasiswa 

dalam pelaksanaan PPM ini, agar terarah dan sesuai harapan. 

 

  



14 

 

DAFTAR PUSTAKA 

https://fakhroyy.com/aplikasi-berbasis-data-alquran-qsoft/  

http://bit.ly/FakhriPutra_TugasPPMQsoft 

https://fakhroyy.com/aplikasi-berbasis-data-alquran-qsoft/  

https://bit.ly/TafsirNurulBajan_Fakhroyy  

https://bit.ly/TafsirAl-Mubin_Fakhroyy 
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