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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apapun yang diriwayatkan dari 

Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya (Arab: 

taqrîr), sifat jasmani atau sifat akhlak, dari perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi 

(Arab: bi’tsah) dan terkadang juga sebelumnya. Kata hadis mengalami perluasan 

makna sehingga disinonimkan dengan sunah, maka dapat berarti segala perkataan 

(sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW 

yang dijadikan ketetapan ataupun hukum (Supriyono, 2014). 

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-qur’an. Jika terjadi 

suatu permasalahan agama, maka wajib mengembalikannya kepada kitab Allah dan 

Sunnah Rasul-Nya. Fungsi hadis adalah sebagai pelengkap atau penjelas Al-qur’an. 

Namun banyak hadis yang tersebar dalam berbagai kitab sehingga menyulitkan 

dalam pengkategoriannya, sehingga sebagian orang sengaja menolak hadis karena 

dianggap rumit. Untuk mencari sebuah hadis harus membuka kitab-kitab yang 

jumlahnya tidak sedikit, selain itu kitab-kitab tersebut ditulis oleh banyak orang 

sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan sangat besar. Oleh karena itu 

dibutuhkan media untuk menghimpun hadis dalam subjek tertentu.  

Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat. 

Salah satunya smartphone yang sekarang telah menggunakan sistem operasi 

layaknya pada komputer, smartphone pun dapat diinstall berbagai macam aplikasi 

yang diinginkan. Android sebagai sistem operasi berbasis linux yang dapat 

digunakan diberbagai perangkat mobile. Hingga saat ini Android terus berkembang, 
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baik secara sistem maupun aplikasinya diantaranya aplikasi-aplikasi islam seperti 

aplikasi terjemahan al-qur’an, aplikasi pengenalan dan pendalaman rukun islam, 

aplikasi doa sehari-hari, aplikasi hadis, dan sebagainya. 

Dari beberapa aplikasi hadis Bukhari Muslim yang sudah ada mempunyai 

beberapa kekurangan diataranya adalah: tidak adanya menu search; penggolongan 

hadis yang tidak jelas, misalnya hanya menyebutkan hadis 1 hadis 2 dan seterusnya 

tanpa ada keterangan hadis 1 di golongkan sebagai hadis apa dan dari kitab apa; 

tampilan aplikasi masih membingungkan; tidak adanya judul pada tiap sub menu; 

tidak adanya biografi penulis hadis dan aplikasi tidak dapat menyesuaikan dengan 

ukuran layar 7 inc. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis bertujuan untuk mengembangkan 

“APLIKASI HADIS SAHIH BUKHARI BERBASIS ANDROID”.  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis menyimpulkan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang sudah ada hanya menampilkan hadis bukhari tanpa adanya 

penggolongan hadis 

2. Aplikasi yang sudah ada tidak  user-friendly 

3. Aplikasi yang tersedia tidak menampilkan menu search 

4. Tidak ada petunjuk cara menjalankan aplikasi 

5. aplikasi tidak menjelaskan riwayat si pembuat hadis. 
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Setelah merujuk pada kesimpulan masalah yang ada, pada penelitian penulisan 

skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu : bagaimana membangun aplikasi 

hadis bukhari muslim yang user-friendly berbasis android. 

1.3  Batasan Masalah  

Dalam aplikasi ini terdapat beberapa batasan-batasan masalah yang harus 

diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dari tujuan yang sudah ada.  

Batasan masalah aplikasi ini adalah:  

1. Sumber hadis yang digunakan adalah hadis Sahih Bukhari  

2. Pencarian dengan konten teks bahasa Indonesia dengan menggunakan kata 

kunci.  

3. Aplikasi hanya dapat membuka file yang di pilih. 

4. Aplikasi tidak dapat membuka file yang di pilih menggunakan suara. 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

1.4.1  Tujuan   

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi Hadis Sahih 

Bukhari berbasis android yang dapat memudahkan penggunaan dan 

pembelajaran hadis berdasarkan kitab Sahih Bukhari  

1.4.2  Manfaat  

 Manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini yaitu :  

1. Membantu pengguna Smartphone dalam menemukan hadis sesuai yang 

dikehendaki berdasarkan tingkat kemiripan dokumen terhadap kata kunci 

yang dijadikan referensi dan solusi sesuai sunnah Rasulullah SAW.  
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2. Membuat salah satu opsi media untuk mempelajari dan mengetahui hadis 

berdasarkan Kitab Sahih Bukhori.  

3.  Aplikasi dapat digunakan oleh semua kalangan karena aplikasi bersifat 

userfriendly.   

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam hal penyusunan, 

penulis membaginya dalam beberapa bab. Secara garis besar, sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

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

akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan teori-teori yang menjadi acuan dalam penulisan, yaitu 

mulai dari penjelasan penelitian terdahulu dan aplikasi sejenis yang sudah ada, 

penjelasan tentang teori yang digunakan dalam membangun aplikasi hingga basis 

data yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang berisi mengenai sumber 

dan jenis data yang akan digunakan penulisan untuk melakukan penelitian. Selain 

itu terdapat juga rancangan antar muka untuk aplikasi. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan mengenai hasil pembuatan aplikasi hadist bukhari 

muslim.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibutuhkan dari 

hasil penelitian yang telah dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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