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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari Tuhan yang akan 

menuntun manusia ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

Penerapan ilmu agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari pada setiap aktivitas 

yang dilakukan akan menguatkan pegangan pada kekuatan iman yang berdasarkan 

pondasi aqidah yang kuat sehingga perkembangan pola pikir dan gaya hidup dalam 

bentuk apapun tidak akan mengubah pondasi keimanan dan pola pikir manusia dalam 

memandang kehidupan. Khususnya agama islam, Allah SWT memerintahkan umat 

muslim untuk melakukan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan 

memerintahkan untuk berdo‟a dalam setiap memulai atau mengakhiri suatu aktivitas, 

sehingga umat muslim akan senantiasa mengingat Allah dalam segala aktivitasnya.  

Disekitar kita banyak sekali doa harian yang dapat kita amalkan di dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan juga ada berbagai macam hadist. Mungkin sebagian dari 

masyarakat mengetahui dan juga sering mengamalkannya. Tetapi ada sebagian 

masyarakat yang tidak mengetahui adanya berbagai doa yang dapat diamalkan setiap 

hari dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur lagi. 

Dalam hal ini tidak sedikit orang telah berusia baligh tidak mengetahui adanya 

berbagai macam doa harian dan tidak mengetahui hadits dikarenakan kurangnya 

pemahaman mereka tentang adanya doa-doa dan hadits dikehidupan kita sehari-hari 

dan juga pengajaran dari guru maupun dari orangtua si anak. 

Seperti halnya pada SD Negeri 37 Pangkalpinang yang mempunyai visi 

terwujudnya SD Negeri 37 berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni dan 

budaya berdasarkan imtaq ini juga memberi pengajaran dibidang agama. Proses 

pembelajaran dilakukan dengan membaca buku panduan. Akan tetapi proses 

pembelajaran tersebut hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Ketika anak-anak 
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pulang sekolah mereka sibuk untuk bermain sehingga dapat menghambat proses 

pembelajaran. Buku panduan juga sangat merepotkan jika harus dibawa kemana-

mana dibandingakan dengan telepon selular atau handphone. 

Perkembangan teknologi telepon selular saat ini sangat pesat. Telepon selular 

(handphone) telah berubah menjadi smartphone yang menjadi perangkat multifungsi, 

salah satunya yang sering digunakan sekarang ini adalah untuk menjalankan aplikasi-

aplikasi mobile sebagai media untuk mengakses dan mengolah informasi. Informasi 

yang dimuat dalam buku yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran mulai 

tergantikan dengan media digital. Disamping itu, jika dilihat dari nilai praktisnya, 

informasi yang dimuat dalam bentuk buku memang mudah untuk dibawa kemana-

mana, tetapi akan lebih baik jika informasi dalam bentuk buku diubah kedalam 

bentuk digital, karena akan lebih mudah lagi untuk dibawa kemana-mana dalam 

ukuran yang lebih kecil dan lebih praktis. Dengan melihat permasalahan yang telah 

ditemukan diatas, dapat diberikan solusi dengan membangun sebuah aplikasi 

smartphone yang berfungsi sebagai media penyajian informasi yang dapat diakses 

dengan mudah, cepat dan praktis. Pembuatan perancangan aplikasi smartphone ini 

dibahas sebagai skripsi dengan judul “Aplikasi Mobile Pembelajaran Doa Harian dan 

Hadits Berbasis Android pada SD Negeri 37 Pangkalpinang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

timbul rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

a. Keterbatasan waktu pendidik dalam hal ini guru dan orang tua mengajarkan 

doa harian dan hadits. 

b. Minimnya minat anak-anak dengan media kertas atau lebih tepatnya buku 

yang digunakan sebagai media untuk belajar. 

c. Bagaimana aplikasi yang dibuat agar bisa digunakan kapan saja dan dimana 

saja.  
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1.3 Batasan Masalah 

a. Program aplikasi yang dibuat menggunakan Eclipse Kepler yang berbasis 

java. 

b. Aplikasi dapat dijalankan pada perangkat yang mendukung sistem operasi 

berbasis Android 3.0 atau lebih dan bersifat offline.  

c. Aplikasi ini menyajikan kumpulan doa berupa doa sehari-hari sebanyak 20 

doa dan hadits sebanyak 9 hadits. 

d. Aplikasi ini berisi informasi yang berupa gambar, tulisan arab beserta artinya 

dan audio. 

e. Aplikasi ini digunakan untuk melatih anak-anak dalam menghafal doa dan 

hadist. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membuat suatu desain 

dan implementasi aplikasi dari kumpulan doa harian dan hadits yang ada dikehidupan 

kita untuk mengawali kegiatan kita sehari-hari dan juga memudahkan penngunanya 

dalam hal ini anak-anak untuk mengetahui, membaca dan menghafal berbagai macam 

doa dan hadits yang ada dikehidupan kita sehari-hari. 

1.5 Metode penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pengumpulan data yaitu : 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku 

referensi, jurnal atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tugas akhir 

ini, baik berasal dari buku maupun dari internet. 

b. Perancangan Desain Sistem 
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Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi mengenai tugas akhir ini, 

seperti: menggambar flowchart, perancangan aplikasi, dan perancangan antar 

muka (interface) dari menu-menu ynag terdapat pada aplikasi. 

c. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengkodean dan menerapkan perancangan aplikasi 

tersebut kedalam bahasa pemrograman java yang kemudian akan dikonversi 

menadi library untuk digunakan pada perangkat lunak Eclipse, sehingga akan 

dihasilkan sebuah aplikasi android ( android application ). 

d. Pengujian Sistem  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi apakah telah 

memenuhi standar kriteria atau tidak. 

e. Dokumentasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan penulisan laporan mengenai aplikasi tersebut 

yang bertujuan untuk menunjukan hasil penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Didalam penyusunan skripsi ini, digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, mencoba 

merumuskan inti permasalahan yang dihadapi, menentukan tujuan penelitian, yang 

kemudian diikuti dengan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang serangkaian penjelasan mengenai teori – teori ysng 

membahas tentang aplikasi yang dibuat dan referensi yang dibutuhkan serta kutipan – 

kutipan dan sumber rujukan untuk pengkajian pembuatan skripsi ini.  
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BAB III PEMODELAN PROYEK  

Pada bab ini penulis menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliverables, penjadwalan 

proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan strktur tim proyek. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang proses analisa pada aplikasi mobile 

pembelajaran doa harian dan hadits dalam bentuk usecase diagram, activity diagram, 

flowchart dan lain sebagainya, cara pembuatan aplikasi, dan desain interface dari 

aplikasi mobile pembelajaran doa harian dan hadits pada SD Negeri 37 

Pangkalpinang. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi paparan implentasi pada aplikasi pembelajaran doa harian 

dan hadits pada SD Negeri 37 Pangkalpinang dan juga pada bab ini dijabarkan 

kesimpulan mengenai hasil dan pembahasan dari semua yang telah disajikan dan 

dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dari semua pihak 

supaya penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


