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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sholat adalah sebuah aktivitas ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

pengucapan salam. Sholat merupakan rukun ibadah yang paling penting diantara 

rukun Islam yang lain, sebab sangat berpengaruh terhadap kondisi akhlaq 

manusia. Dalam mengerjakan sholat harus selalu berusaha menjaga 

kekhusu’annya,yang berarti memusatkan penglihatan pada bumi dan 

memejamkan mata atau meringankan suara. Khusyu bisa melalui suara, gerakan 

badan atau penglihatan, ketiga hal itu merupakan suatu tanda kekhusyu’an bagi 

seseorang dalam melaksanakan sholat. Seperti yang terdapat pada firman Allah 

berikut ini: “Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan 

munkar.”(QS.Al Ankabut: 45). 

Sering kali sebagian umat Islam melupakan kewajibannya sebagai mahluk 

yang paling sempurna yaitu sholat, atau terkadang tahu kewajibannya tapi tidak 

mengerti terhadap apa yang dilakukannya. Banyak orang yang sudah memahami 

tentang tata cara sholat, tetapi masih sedikit orang yang menjalankan sholat wajib 

maupun sunnah tidak berdasarkan hukum dan hadits sebagaimana yang telah 

diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. 

Dunia pendidikan pada jaman ini sudah sangat berbeda dengan dunia 

pendidikan jaman dahulu. Kurikulum yang diterapkan selalu lebih maju. Hal ini 

menjadikan pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu alternatip untuk 

melakukan pembelajaran. 

Belajar tentang sholat wajib dan sunnah tidak harus dari guru dan buku karena 

kebanyakan guru hanya menjelaskan tentang teorinya saja dan belajar dari buku 

terkadang hanya akan membuat jenuh atau bosan saja, sehingga baik anak-anak 

maupun orang dewasa cenderung cepat jenuh dan menimbulkan kurangnya minat 

belajar sholat wajib dan sunnah.  
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Pada era modern teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat pesat, 

terutama dengan adanya Smartphone karena dengan adanya smartphone banyak 

pengguna yang sebelomnya menggunakan laptop atau komputer beralih 

menggunakan smartphone. Layaknya computer, smartphone saat ini dapat 

diinstall dengan berbagai macam aplikasi ataupun program yang diinginkan. Salah 

satu system operasi yang saat ini banyak diminati adalah android. Android 

merupakan sistem operasi untuk perangkat mobile yang berbasis Linux yang 

mencakup system operasi, miidleware dan aplikasi, android juga sudah 

menyediakan platform terbuka bagi para pengguna yang ingin menembangkan 

aplikasi mereka.  

Pada aplikasi belajar sholat wajib dan sholat sunnah yang telah ada 

sebelumnya user hanya dapat membaca, melihat gambar saja dan tidak adanya 

menu yang memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Oleh karena itu, 

disini penulis akan membuat sebuah aplikasi mobile mengenai pembelajaran 

sholat wajib dan sunnah yang dalam setiap pembelajarannya akan menyajikan 

cara yang berbeda 

 Berdasarkan beberapa masalah diatas, disini penulis akan membuat 

“APLIKASI PEMBELAJARAN SHOLAT SUNNAH DAN WAJIB 

BERBASIS ANDROID”. Aplikasi ini hanya berfokus kepada 2 hal yaitu sholat 

wajib dan sholat sunnah yang akan dibuat lebih mudah dipahami oleh pengguna. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, penulis dapat 

menyimpulkan permasalahan bagaimana membuat aplikasi yang mudah dipahami 

dan membuat anak-anak dan orang dewasa tertarik dalam belajar sholat. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka batasan masalah dari tugas akhir ini 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya di fokuskan ke beberapa hal yang berhubungan dengan 

sholat, 

2. Aplikasi tidak bisa membuka file yang dipilih menggunakan suara, 

3. Aplikasi sifatnya online, 
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4. Aplikasi ini hanya bisa diakses menggunakan smartphone yang 

kompatibel dengan system operasi android. 

 

1.4  Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk memudahkan pengguna android yang kurang paham dengan cara 

belajar   sholat wajib dan sunnah. 

2. Untuk membuat aplikasi mobile yang dapat memberikan informasi sholat 

wajib dan sunnah berbasis android. 

1.5  Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu pengguna 

smartphone lebih memahami cara sholat yang benar, baik itu sholat sunnah 

maupun sholat wajib. 

2. Dapat menggunakan teknologi sebagai dampak positif bagi masyarakat 

dalam hal penyajian informasi, 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini, untuk mempermudah dalam melakukan hal 

penyusunan, disini penulis membaginya ke dalam beberapa bab. Secara garis 

besar, sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN   

Bab I berisikan tentang pelaksananaan penelitian secara umum. Pada bab ini 

kan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisa 

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI  

Bab II menjelaskan kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang 

digunakan sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan denga topik 

penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III menjelaskan rancang sistem agar dapat diimplementasikan di dalam 

sistem yang sesuai harapan mengacu pada teori-teori penunjang dan metode yang 

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan  hasil yang diperoleh dari seluruh penelitian dan 

dilakukan pengujian terhadap hasil implementasi sistem kemudian menganalisa 

agar sistem berjalan sesuai dengan perancangan pada bab-bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil 

dari penelitian ini dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


