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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, di zaman yang modern 

saat ini. Masih sering dijumpai bermacam-macam cara sholat yang membuat 

perbedaan pendapat dalam hal ibadah, terutama dalam hal tata cara sholat. Aliran 

yang semakin banyak bermunculan saat ini, maka peneliti mempunyai inisiatif  

untuk membuat aplikasi tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah 

SAW. Peneliti juga mengumpulkan dalil-dalil yang shahih untuk mengembangkan 

tata cara sholat yang benar (Assayuthi dan Bashori, 1998). Dalil tersebut nantinya 

akan di lihat ke shahihannya dengan melihat perawi hadist tersebut. Kelebihan 

dari aplikasi yang akan di rancang yaitu aplikasi ini tersedia fitur berupa gerakan 

sholat dimana fitur tersebut belum ada dalam aplikasi sebelumnya. Nantinya 

aplikasi tersebut menjelaskan tentang tata cara gerakan sholat yang sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah SAW. 

Android adalah sistem operasi berbasis opensource yang dirancang untuk 

perangkat smartphone dan komputer tablet (Amiral, 2010). Banyaknya minat 

masyarakat terhadap mobile smartphone berbasis android di karenakan fitur atau 

aplikasi yang luas dan cukup beragam yang dapat di akses oleh semua kalangan. 

Oleh karena itu dimana perkembangan teknologi yang cepat dari tahun ke tahun 

maka kita juga perlu mengembangkan dan memanfaatkan sebagai mediator 

pembelajaran. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pengguna agar dapat 

memahami tata cara sholat yang telah di ajarkan Rasulullah SAW. Untuk 

mengetahui gerakan shalat yang benar dengan hanya menggunakan aplikasi ini. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
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Karena pengguna bisa menggunakan beberapa fitur yang berfungsi untuk 

menunjukkan gerakan shalat. 

 Dengan adanya aplikasi yang akan di bangun bisa menampilkan gerakan 

tata cara sholat yang benar. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh pengguna yang 

menggunakan smartphone berbasis android. Maka peneliti mendapatkan suatu ide 

atau gagasan untuk membuat APLIKASI TATA CARA SHOLAT YANG 

SESUAI TUN TUNAN RASULULLAH SAW. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini: 

1.   Bagaimana melakukan analisa kebutuhan aplikasi tata cara sholat sesuai 

tuntunan Rasulullah SAW berbasis Android? 

2.   Bagaimana perancangan aplikasi tata cara sholat pada platform 

Android? 

3.   Bagaimana mengimplementasikan aplikasi tata cara sholat pada 

platform Android? 

4.   Bagaimana user melakukan pengujian aplikasi tata cara sholat pada 

platform Android? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah  

1.   Melakukan analisa untuk beberapa kebutuhan  yang akan dibangun  

pada apliaksi tata cara sholat. 

2.   Membangun sebuah perancangan aplikasi tata cara sholat pada platform 

Android. 
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3.   Menerapkan implementasi gerakan pada aplikasi tata cara shalat di 

platform Android. 

4.   Melakukan pengujian dengan melihat gerakan shalat pada takbir, ruku’, 

i’tidal, sujud, duduk diantara sujud dan tahyatul.   

 

 

 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Memakai gerakan sebagai mediator contoh pembelajaran seperti cara 

gerakan sholat takbir, ruku’, I’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud dan 

takhiyatul. 

2. Aplikasi ini bisa menampilkan bacaan sholat sebagai sumber pembelajaran 

dan di ikuti dengan gerakkan shalat di aplikasi tata cara shalat. 

3. Aplikasi ini menampilkan gerakan sholat 1 rakaat sebagai media contoh 

pembelajaran. 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi dibutuhkan beberapa 

literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, 

dan situs yang terkait dengan pemrograman Android. mempelajari literatur 

mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga 

mudah dikenali oleh user. 
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2. Design Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi design 

yang dibuat. 

3. Mengimplementasikan Metode dalam Bahasa Pemrograman 

Pada Bagian ini akan dilakukan pembuatan aplikasi tata cara sholat pada 

mobile smartphone berbasis android. Langkah pertama adalah melakukan 

instalasi SDK. Kemudian melakukan konfigurasi yang ada di SDK agar 

engine tersebut dapat berjalan dengan baik.  

4. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi tata cara 

sholat  berbasis Android. Dapat melakukan proses gerakan tata cara sholat 

sesuai tuntunan Rasulullah SAW. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah landasan 

teori tentang Aplikasi tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah SAW, kumpulan 

hadist dan  teori tentang Android. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang Analisis pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: Analisis Aplikasi, Fungsional Aplikasi, Spesifikasi Pengguna,Analisis 

Kebutuhan, langkah penyelesaian masalah, Perancangan Aplikasi dan Use Case 

Diagram. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas untuk implementasi program. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


