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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masih banyak umat muslim yang tidak menyempatkan diri untuk mem-

pelajari hadist, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Adapun berbagai alasan-

nya bukan karena tidak mau namun mereka belum menyempatkan diri mempelajari

hadist karena kesibukan aktivitas yang dilakukan. Buku hadist yang tebal dan berat

memberi anggapan hadist nampak sulit untuk dipelajari dan didalami. Tak hanya

berhenti banyaknya alasan lain yang membuat umat muslim tidak menyempatkan

diri menambah keadaan yang memprihatinkan, karena hadist adalah salah satu pe-

doman hidup umat muslim.

Mempelajari hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan yang amat

agung, Imam Nawawi berkata, ”Sesungguhnya diantara ilmu yang paling penting

adalah mempelajari hadits-hadits nabi,” maksudnya mempelajari matan-matannya,

shahih, hasan, dan dlaifnya, dan ilmu-ilmu hadits lainnya, buktinya adalah bahwa

sesungguhnya syariat Islam berdasarkan kepada Al Quran dan sunnah, dan sunnah

adalah poros hukum-hukum fiqih, dan kebanyakan ayat-ayat hukum adalah bersifat

global, dan penjelasannya ada dalam sunnah.

Para ulama bersepakat bahwa diantara syarat mujtahid yaitu orang yang berupaya

keras dalam memperjuangkan sesuatu baik dari qadli yaitu mengambil keputusan

berdasarkan syariat Islam maupun mufti memiliki kemampuan untuk menafsirkan

teks dan menjelaskan fatwa ke umat adalah berilmu tentang hadits-hadits hukum.
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Maka menjadi jelas bahwa menyibukkan diri dengan hadits adalah kebaikan yang

paling utama dan pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Al Allamah Asy

Syihab Ahmad Al manini Ad Dimasyqi rahimahullah berkata, ”Sesungguhnya ilmu

hadits adalah ilmu yang mempunyai kedudukan tinggi, kebanggaan yang agung,

dan sebutan yang mulia.”

Tidak ada yang memperhatikannya kecuali ulama dan tidak ada yang terhalang

darinya kecuali orang-orang yang bodoh, dan kebaikan-kebaikan ilmu hadits tidak

pernah habis sepanjang zaman. Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada

alasan untuk umat muslim untuk tidak mempelajari dan mendalami ilmu hadist

dan menerapkannya. Saat ini mempelajari hadist adalah menggunakan buku-buku

hadist yang berukuran besar sehingga mengendurkan niat untuk mempelajari dan

menerapkannya.

Era yang serba digital seperti sekarang ini teknologi informasi berkembang semakin

pesat, orang dituntut untuk memanfaatkannya guna mempermudah pekerjaan yang

dilakukan. Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux

yang mencakup sistem operasi dan aplikasi Mereka yang memanfaatkan tidak ter-

batas usia atau gender melainkan semua, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa

memanfaatkan teknologi informasi. (Nazruddin, 2011)

Sistem operasi Android saat ini sudah banyak digunakan, karena Android men-

dukung banyak perangkat mobile lintas merk banyak aplikasi-aplikasi untuk An-

droid baik untuk hiburan ataupun pembelajaran. sifat android yang open source

sehingga aplikasi lebih di minati untuk dikembangkan.Android kini menjadi trend

sistem operasi mobile yang banyak di minati jika dibanding sistem operasi mobile,

oleh karena itu melihat masalah dan peluang, adanya aplikasi hadist yang ringkas

berbasis Android diharapkan memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin

mempelajarinya. Aplikasi ini akan terintegrasi dengan Smartphone dan Tablet PC
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berbasis Android. Sehingga pengguna dapat mempelajarinya dimana saja dan ka-

pan saja.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Ricky Andreas, mahasiswa Jurusan Ilmu Kom-

puter Universitas Lampung telah memulai lebih dulu mengembangkan aplikasi

hadist Riyadhus Shalihin bebasis web dengan judul skripsi pengembangan plikasi

sebagai alat bantu penulisan teks arab pada latex studi kasus Imam Nawawi buku

2 berbasis web. Ini menunjukkan banyak cara yang dapat digunakan untuk menye-

barkan syiar Islam dengan berbagai media digital.(Andreas, 2015)

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hadist diambil dari Kitab Riyadhus Shalihin Jilid II karya Imam Nawawi.

2. Hadist yang dipilih adalah 100 Tema Hadist dari kitab tersebut.

3. Aplikasi hanya dapat memanggil file yang ditunjuk.

4. Tidak ada input yang dimasukan ke dalam sistem.

5. Aplikasi tidak memanggil bagian yang ditunjuk menggunakan suara.

6. Aplikasi ini menggunakan citra .jpg untuk menampilkan aksara Arabnya.

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Membuat aplikasi hadist berbasis Android yang memiliki hadist yang tidak

terlalu banyak, mudah digunakan.

2. Membuat judul hadist yang menarik untuk dimiliki.
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1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan solusi untuk umat muslim yang tidak menyempatkan diri mem-

pelajari hadist dengan alasan kesibukan aktivitas, buku hadist yang tebal dan

berat serta jumlah hadist yang dibatasi juga aplikasi tertanam dalam telepon

genggam sehingga alasan tersebut dapat ditekan.

2. Media pembelajaran alternatif untuk memulai mempelajari hadist.


