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ABSTRACT 

PENGEMBANGAN SISTEM PENCARIAN INFORMASI  

 PADA HADIST RIWAYAT BUKHARI 

 

By  

JAKA PURNAMA SIDI 

  

 

 

Hadist riwayat Bukhari merupakan hadist yang tidak perlu ditanyakan lagi tingkat 

kesahihannya di masyarakat Indonesia. Karena masyarakat beragama Islam sangat 

membutuhkan informasi yang cepat terkait hadist Bukhari. Dalam kehidupan yang 

semakin maju, masyarakat semakin banyak menemukan informasi yang kurang 

sesuai dalam penyebaran hadist Bukhari.  Untuk  mengetahui infromasi hadist 

tersebut,  sesuai atau tidaknya dengan yang asli maka masyakat perlu membuka 

kitab yang begitu tebal dan memakan waktu yang lama. Guna mempercepat dan 

mempermudah masyarakat dalam akses hadist Bukhari  untuk kehidupan sehari 

hari-hari maka dikembangkan sistem informasi pencarian pada hadist riwayat 

Bukhari. 

Pada penelitian ini dirancang sistem informasi berbasis web yang berjudul 

Pengembangan Sistem Informasi Pencarian Hadist Riwayat Bukhari, yang 

dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Dengan sistem 

informasi ini, sangat diharapkan dapat menjawab masalah yang terjadi 

dimasyarakat untuk akses hadist dengan mudah dengan waktu yang relatif singkat. 

Kata Kunci: hadist Bukhari, PHP MySQL, sistem informasi 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

INFORMATION SEARCH SYSTEM DEVELOPMENT IN HISTORY 

HADITH BUKHARI 

By  

JAKA PURNAMA SIDI 

Hadiths narrated by Bukhari hadith is no question of their validity in the level of 

Indonesian society. Because people are Muslims desperately need information 

fast hadith related by Bukhari. In the life of more advanced, more and more 

people find information that was not relevant in the spread of hadith Bukhari. To 

know the hadith infromasi, in accordance with the original or not, the 

communities need to open the book so thick and takes a long time. In order to 

accelerate and facilitate the public in Bukhari hadith access to the daily life of the 

days of the search information systems developed in the hadith narrated by 

Bukhari. 

In this study designed a web-based information system called Information Systems 

Development Search Hadith Bukhari, designed using programming languages 

PHP MySQL. With this information system, it is expected to answer the problems 

that occur in the community to access the hadith is easy with a relatively short 

time. 

Keywords: Hadith Bukhari, PHP MySQL, information systems 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia global telah merubah kebutuhan informasi masyarakat. 

Informasi yang disajikan lebih diminati  karena kemampuan update yang lebih 

cepat dari media cetak. Salah satu media yang diminati adalah internet. Dijelaskan 

bahwa Harriet shalat, seorang pustakawan rujukan di New York Public Library. 

Amerika Serikat, mengungkapkan, saat ini sudah terbentuk pandangan di publik 

Amerika yang mengansusmsikan bahwa sesuatu yang tidak ada ditemukan di 

internet   berarti memang tidak eksis (Widhiarto, 2010).  

Sistem pencarian hadist riwayat Bukhari merupakan sistem pencarian khusus  

untuk mendapatkan informasi hadist riwayat bukhari yang lebih akurat. Dalam 

sistem pencarian hadist riwayat bukhari memiliki 7008 hadist dengan penomoran 

hadist yang detail. Pada sistem Pencarian  hadist riwayat Bukhari lebih baik dari 

aplikasi Shahih Bukhari berbasis android yang dipublis di  

https://play.google.com/store.apps/details?id=muslimdeveloper.shohihbukhariind

onesia yang memiliki data yang tidak lengkap dan tidak memiliki sistem 

pencarian berdasarkan no dan isi hadist.  
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Islam merupakan agama yang teliti  dan  ketelitian yang dimiliki oleh Islam begitu 

penting dalam melihat perkembangan dunia saat ini. Dalam pengutipan hadist dan 

penyebaran hadits-hadist yang terjadi saat ini. Dunia sosial media yang diketahui 

begitu marak pengutipan hadist tanpa menyebut nomor hadist yang ada, sehingga 

masyarakat sulit untuk mencari kebenaran dari hadist. Masyarkat perlu membuka 

kitab-kitab hadist yang begitu tebal dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

mencari apakah hadist yang ditemui tersebut benar-benar hadist riwayat Bukhari 

atau bukan. Sehingga dalam penelitian mencoba membuat sistem informasi 

pencarian dalam dunia Islam khususnya  dalam hadist yang diriwayatkan oleh 

salah satu imam besar yaitu Bukhari. 

Imam Bukhari Beliau dilahirkan di Bukhara, sebuah kota masyhur yang terletak di 

sebelah tengah Uzbekistan, pada bulan Syawal tahun 194 H. Beliau tumbuh 

dengan keadaan yatim dalam didikan ibunya. Kepada kota Bukhara inilah 

penisbatan nama Imam Bukhari. Beliau memulai rihlah (perjalanan) untuk 

menuntut ilmu hadis pada tahun 210 H ketika pergi berhaji bersama Ibu dan 

saudaranya. Beliau menetap di Makkah untuk menyelami ilmu hadist, setelah itu 

baru beliau berkeliling ke negara-negara yang lain.  

Imam Bukhari rahimahullah sering berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. 

Beliau pernah bermukim di Hijaz selama dua tahun. Demikian pula beliau pernah 

bepergian ke Syam, Mesir, Jazirah Arab, al-Bashrah, al-Kufah dan Baghdad serta 

ke Khurasan.  

Dahulu beliau adalah seorang yang sangat kuat hafalannya. Disebutkan dalam 

sebuah riwayat bahwasanya beliau dahulu dapat menghafal sebuah kitab hanya 
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dengan membacanya sekali saja. Bukhari rahimahullah bercerita tentang kuatnya 

hafalannya: “Aku hafal seratus ribu hadis sahih dan dua ratus hadis tidak sahih.”  

Dengan demikian hal tersebut mendasari untuk mengangkat penelitian dalam 

pembuatan sistem informasi Pencarian riwayat Bukhari, agar para masyrakat lebih 

mudah dalam mendapatkan hadist riwayat Bukhari yang dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari agar kehidupan yang dijalani lebih berkah. Dan juga 

harapan yang besar dengan adanya sistem pencarian hadist riwayat Bukhari 

masyarakat dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah untuk membantu user menemukan hadist riwayat Bukhari, menggunakan 

sistem pencarian hadist riwayat Bukhari berbasis web. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini dibuat untuk membantu user  menemukan informasi nomor dan 

isi yang lengkap hadist riwayat Bukhari dengan sistem informasi pencarian 

hadist riwayat Bukhari. 

2. Penelitian ini dibuat khusus untuk pencarian hadist riwayat Bukhari dengan 

jumlah 7008 hadist. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membuat sistem informasi Pencarian  untuk membantu user menemukan   

hadist riwayat Bukhari. 

2. Menghasilkan prototipe aplikasi komputer berbasis web yang bermanfaat bagi 

masyarakat dalam menemukan hadist riwayat Bukhari, dan menjadikan 

sistem alternatif pencarian informasi tentang hadist Rosulullah SAW riwayat 

Bukhari dari Google.  

 

1.5 Manfaat Pembuatan Sistem 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah masyarakat dalam menemukan hadist Bukhari dan juga  

mempermudah untuk mengamalkan hadist Bukhari dalam kehidupan sehari-

hari. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

 

2.1 Sekilas Tentang Imam Bukhari 

2.1.1 Lahirnya  Imam Bukhari 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn 

al-Mughirah ibn Bardizbah. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, terkenal 

kemudian sebagai Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 

810 M), cucu seorang Persia bernama Bardizbah. Kakeknya, Bardizbah, adalah 

pemeluk Majusi, agama kaumnya. Kemudian putranya, al-Mughirah, memeluk 

Islam di bawah bimbingan al Yaman al Ja’fi, gubernur Bukhara. Pada masa itu 

Wala dinisbahkan kepadanya. Karenanya Bukhari dikatakan “al-Mughirah al-

Jafi.” Mengenai kakeknya, Ibrahim, tidak terdapat data yang menjelaskan. 

Sedangkan ayahnya, Ismail, seorang ulama besar ahli hadist. Beliau belajar hadist 

dari Hammad ibn Zayd dan Imam Malik.  

Riwayat hidupnya telah dipaparkan oleh Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat, begitu 

juga putranya, Imam Bukhari, membuat biografinya dalam at-Tarikh al Kabir. 

Ayah Bukhari di samping sebagai orang berilmu, ayah Bukhari juga sangat wara’ 

(menghindari yang subhat/meragukan dan haram) dan taqwa. Diceritakan, bahwa 
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ketika menjelang wafatnya, ayah Imam Bukhari berkata: “Dalam harta yang 

kumiliki tidak terdapat sedikitpun uang yang haram maupun yang subhat.” 

Dengan demikian, jelaslah bahwa Imam Bukhari hidup dan terlahir dalam 

lingkungan keluarga yang berilmu, taat beragama dan wara’. 

Dilahirkan di Bukhara setelah salat Jum’at. Tak lama setelah bayi yang baru lahir 

itu membuka matanya, beliau kehilangan penglihatannya. Ayah Imam Bukhari 

sangat bersedih hati. Ibu Imam Bukhari selalu berdo’a kepada  Tuhan, memohon 

agar bayinya bisa melihat. Kemudian dalam tidurnya perempuan itu bermimpi 

didatangi Nabi Ibrahim yang berkata “Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan 

penyakit putramu dan kini putramu sudah dapat melihat kembali, semua itu berkat 

do’amu yang tiada henti-hentinya.” Ketika  Ibu Imam Bukhari terbangun, 

penglihatan bayinya sudah normal. Ayahnya meninggal di waktu  Imam Bukhari 

masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan untuk hidup 

dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Imam Bukhari dirawat dan 

dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. 

Keunggulan dan kejeniusan Imam Bukhari sudah nampak semenjak masih kecil. 

Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam dan daya 

hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadist. Ketika berusia 10 

tahun, Imam Bukhari sudah banyak menghafal hadist. Pada usia 16 tahun ia 

bersama ibu dan kakak sulungnya mengunjungi berbagai kota suci. Kemudian ia 

banyak menemui para ulama dan tokoh-tokoh negerinya untuk belajar hadist, 

bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mereka. Dalam usia 16 tahun, Bukhari 

sudah hafal kitab sunan Ibn Mubarak dan Waki, juga mengetahui pendapat-
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pendapat ahli ra’yi (penganut faham rasional), dasar-dasar dan mazhabnya 

(Syuhbah, 1991). 

 

2.1.2 Perjalanan Menuntut Ilmu Imam Bukhari 

Kecerdasan dan kejeniusan Imam Bukhari nampak semenjak masih kecil. Allah 

menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam dan daya 

hafalan yang sangat kuat, sedikit sekali orang yang memiliki kelebihan seperti 

dirinya pada zamannya tersebut. Ada satu riwayat yang menuturkan tentang 

dirinya, bahwasanya dia menuturkan; "Aku mendapatkan ilham untuk menghafal 

hadits ketika aku masih berada di sekolah baca tulis."  

Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepadanya; "Saat itu umurmu 

berapa?". Dia menjawab; "Sepuluh tahun atau kurang dari itu. Kemudian setelah 

lulus dari sekolah Imam Bukhari bolak-balik menghadiri majelis hadits Ad-

Dakhili dan ulama hadits yang lainnya. Ketika sedang membacakan hadits di 

hadapan murid-muridnya, Ad-Dakhili berkata; 'Sufyan meriwayatkan dari Abu 

Zubair dari Ibrahim.' Maka aku menyelanya; 'Sesungguhnya Abu Zubair tidak 

meriwayatkan dari Ibrahim.' Tapi Imam Bukhari menghardikku, lalu aku berkata 

kepadanya, 'Kembalikanlah kepada sumber aslinya, jika Anda punya.' Kemudian 

dia pun masuk dan melihat kitabnya lantas kembali dan berkata, 'Bagaimana kamu 

bisa tahu wahai anak muda?'  menjawab, Nama aslinya Ibnu 'Adi yang 

meriwayatkan hadits dari Ibrahim.' Kemudian dia pun mengambil pena dan 

membenarkan catatannya. Dan Bukhari pun berkata kepadaku, 'Kamu benar.' 

Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepada Imam Bukhari "Ketika kamu 

membantahnya berapa umurmu?". Bukhari menjawab,"Sebelas tahun." Hasyid bin 
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Isma'il menuturkan bahwasanya Imam Bukhari selalu ikut bersama kami mondar-

mandir menghadiri para masayikh Bashrah, dan saat itu Bukhari masih anak kecil.  

Tetapi Imam Bukhari tidak pernah menulis (pelajaran yang dia simak), sehingga 

hal itu berlalu beberapa hari. Setelah berlalu 6 hari, kamipun mencelanya. Maka 

Imam Bukhari menjawab semua celaan kami "Kalian telah banyak mencela saya, 

maka tunjukkanlah kepadaku hadits-hadits yang telah kalian tulis." Maka kami 

pun mengeluarkan catatan-catatan hadits kami. Tetapi Imam Bukhari 

menambahkan hadits yang lain lagi sebanyak lima belas ribu hadits. Dan dia 

membaca semua hadits-hadits tersebut dengan hafalannya di luar kepala. Maka 

akhirnya kami mengklarifikasi catatan-catatan kami dengan berpedoman kepada 

hafalannya (Syuhbah, 1991). 

 

2.1.3 Karakter Imam Bukhari 

Meskipun Imam Bukhari sibuk dengan menuntut ilmu dan menyebarkannya, 

tetapi Imam Bukhari merupakan individu yang mengamalkan ilmu yang 

dimilikinya, menegakkan keta'atan kepada Rabbnya, terpancar pada dirinya ciri-

ciri seorang wali yang terpilih dan orang shalih serta berbakti, yang dapat 

menciptakan karismatik di dalam hati dan kedudukan yang mempesona di dalam 

jiwa.  

Imam Bukhari merupakan pribadi yang banyak mengerjakan shalat, khusu' dan 

banyak membaca al Qur`an. Muhammad bin Abi Hatim menuturkan Imam 

Bukhari selalu melaksanakan shalat di waktu sahur sebanyak tiga belas raka'at, 

dan menutupnya dengan melaksanakan shalat witir dengan satu raka'at yang 
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lainnya menuturkan apabila malam pertama di bulan Ramadlan, murid-murid 

imam Bukhari berkumpul kepadanya, maka dia pun meminpin shalat mereka.  

Di setiap rak'at Imam Bukhari membaca dua puluh ayat, amalan ini beliau 

lakukan sampai dapat mengkhatamkan Al qur`an.  Imam Bukhari adalah sosok 

yang gemar menafkahkan hartanya, banyak berbuat baik, sangat dermawan, 

tawadldlu'Â dan wara' (Syuhbah, 1991). 

 

2.1.4 Wafatnya Imam Bukhari  

Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, Tiba di Khartand, sebuah desa kecil 

sebelum Samarkand, Imam Bukhari singgah untuk mengunjungi beberapa 

keluarganya. Namun di sana Imam Bukhari jatuh sakit selama beberapa hari. Dan 

Akhirnya Imam Bukhari meninggal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 870 M 

(256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Imam Bukhari 

dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah 

selalu merahmatinya dan ridha kepadanya (Syuhbah, 1991). 

 

2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi didefinisikan oleh James O’Brien sebagai berikut : Suatu 

kombinasi yang terorganisir tentang orang-orang, perangkat keras, perangkat 

lunak jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah 

bentuk, dan menghamburkan informasi di dalam suatu organisasi (Kadir. 2008). 
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Sesungguhnya, yang dimaksud sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. 

Sistem Informasi yang menggunakan komputer biasanya disebut Sistem Informasi 

Berbasis Komputer (Computer Based Informastion System (CBSI). 

 

2.3  Alat Aplikasi Sistem 

Dalam pengembangan Sistem Informasi Pencarian  hadist riwayat bukhari 

berbasis web, digunakan beberapa alat pengembangan aplikasi sistem yaitu 

membuat sistem menggunakan PHP, database menggunakan MySQL dengan 

pengaksesan sistem menggunakan phpMyAdmin, server Apache, dan web 

browser. 

 

2.3.1 PHP (Hypertext Preprocessor) 

2.3.1.1 Definisi PHP 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa 

script server-side dalam pengembangan Web yang disisipkan pada dokumen 

HTML. Penggunaan PHP memungkinkan Web dapat dibuat dinamis sehingga 

maintenance situs Web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP merupakan 

Software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat 

didownload secara bebas dari situs resminya http://www.php.net. PHP ditulis 

menggunakan bahasa C (Peranginangin, 2006) 
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2.3.1.2 Keuntungan Penggunaan PHP 

PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script sejenis, 

sehingga terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan PHP sebagai 

development tool, yaitu (Peranginangin, 2006):  

a.  PHP adalah teknologi yang paling superior. Teknologi lain yaitu PERL, 

Phyton, Tcl, VB script, ASP merupakan teknologi yang lebih rendah dan lebih 

tua. Bahkan Java/Jsp lebih rendah dari PHP.  

b.  Open Source. 

c.   Sintaks-sintaksnya lebih mudah dipelajari, sangat menyerupai C dan Perl.  

d.  Integrasi yang sangat luas ke berbagai server database. Menulis web yang 

terhubung ke database menjadi sangat sederhana. Database yang didukung 

oleh PHP: Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, ODBC, PostgreSQL, 

Adabas D, FilePro, Velocis, Informix, dBase, dan UNIX dbm.  

e. Script (kode program) terintegrasi dengan file HTML, sehingga developer bisa 

berkonsentrasi langsung pada penampilan dokumen webnya. 

f. Berorientasi obyek (object oriented). 

 

2.3.1.3 Tipe Data PHP 

Menyediakan delapan jenis nilai-nilai, atau tipe data. Empat adalah skalar (single-

value); integer, floating-point number, string ,dan booleans. Dua adalah 

campuran (koleksi) ; array dan object. Sisanya adalah jenis khusus ; resource dan 

NULL. 
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2.3.1.4 Sintak Dasar PHP 

PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang begitu banyak dipakai oleh 

para developer. Beberapa sintak dasar PHP (Bulger, 2001) adalah : 

1. Sintak Dasar PHP 

Skrip PHP selalu ditulis pada pasangan tag <?php dan ?>. Sebuah blok skrip PHP 

dapat diletakan pada file HTML. Skrip PHP dapat juga ditulis pada pasangan tag 

<? dan ?>. 

2. Komentar pada PHP 

dalam PHP, progremer menggunakan // untuk komentar satu baris, dan pasangan 

/* dan */ komentar yang lebih dari satu bar 

<html> 

<body> 

<?php 

//This is a comment 

/* 

This is 

a comment 

block 

*/ 

?> 

</body> 

</html> 

3. Variabel pada PHP 

Semua variabel di PHP selalu diawali dengan simbol $. Variabel dapat terdiri dari 

string, number, atau array. 

<html> 

<body> 

<?php 
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$txt="Hello World"; 

echo $txt; 

?> 

</body> 

</html> 

4. Statemen Pemilihan (Conditional Statements) 

if...else statement digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah jika kondisi 

bernilai true.  elseif statement  digunakan bersama dengan if-else untuk 

mengeksekusi perintah jika salah satu dari berbagai kondisi bernilai true.  

if (condition) code to be executed if condition is true; 

else code to be executed if condition is false; 

 

5.  Switch  

Switch digunakan untuk melakukan suatu aksi dari beberapa aksi yang berbeda 

berdasarkan pada satu atau lebih kondisi yang berbeda. 

switch (expression) 

{ case label1: 

  code to be executed if expression = label1; 

  break;   case label2: 

  code to be executed if expression = label2; 

  break; 

default: 

  code to be executed 

  if expression is different  

  from both label1 and label2; } 

6. Looping/Pengulangan 

Statemen Looping statements digunakan untuk mengeksekusi blok program yang 

sama beberapa kali.  Jenis-jenis Looping  : while, do...while, for, foreach 

1. Statemen while 

while (condition) code to be executed; 
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2. Statemen do...while  

Do { code to be executed; } while (condition); 

3. Statemen for  

For (initialization; condition; increment)  { code to be executed;} 

 

4. Statemen foreach  

    code to be executed;} 

7. Deskripsi karakter utf8_unicode_ci 

header('Content-type: text/html; charset=utf-8');  

deskripsi karakter menampilkan tulisan arab 

header('Content-type: text/html; charset=utf-8'); 

        $koneksi = mysql_connect('localhost', 'root', ''); 

  mysql_set_charset('utf8',$koneksi); 

        $db = mysql_select_db('hadist'); 

 

2.3.2 MySQL 

2.3.2.1 Definisi MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses database-nya (Abdul, Kadir. 2008). MySQL adalah Relational 

Database Management Sistem (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di 

bawah lisensi GPL (General Public License). Setiap orang bebas untuk 

foreach (array as value) 

{ 
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menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat 

closed source atau komersial (Prasetyo, 2003).  

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: basis data management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General 

Public License (GPL), tetapi programer juga menjual di bawah lisensi komersial 

untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

 

2.3.2.2 Sejarah MySQL  

Tahun 1994-My SQL pertama kali dikembangkan oleh pengembang software dan 

konsultan database bernama MySQL AB (yang dulunya bernama TcX Data 

Konsult AB) yang bertempat di Swedia. Awalnya Michael Widenius ”Monty”, 

pengembang satu-satunya di TCX, memiliki sebuah aplikasi UNIREG dan rutin 

ISAM. Mula-mula Monty memakai mini SQL (mSQL) pada eksperimennya itu, 

namun mSQL dirasa kurang sesuai, karena terlalu lambat dalam pemrosesan 

query. Akhirnya Monty menghubungi David Hughes, pembuat mSQL yang 

sedang merilis versi kedua dari mSQL. Kemudian Monty mencoba membuat 

sendiri mesin SQL yang memiliki antarmuka mirip dengan SQL, tetapi dengan 

kemampuan yang lebih sesuai, dan lahir MySQL (Prasetyo, 2003).. 
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2.3.2.3 Fitur MySQL  

Sebagai software DBMS, MySQL memiliki sejumlah fitur seperti berikut (Kadir, 

2008): 

1. Multiplatform  

MySQL tersedia pada beberapa platform seperti: Windows, Linux, dan Unix.  

2. Cepat dan Mudah Digunakan  

MySQL tergolong sebagai database server (server yang melayani permintaan 

terhadap database) yang andal, dapat menangani database besar dengan 

kecepatan tinggi, mendukung banyak sekali fungsi untuk mengakses database, 

sekaligus mudah untuk digunakan. 

3. Jaminan Keamanan akses  

MySQL mendukung pengamanan database dengan berbagai kriteria pengaksesan. 

Sebagai gambaran, dimungkinkan untuk mengatur user tertentu agar bisa 

mengakses data yang bersifat rahasia (misalnya gaji pegawai), sedangkan user 

lain tidak boleh. MySQL juga mendukung konektivitas ke berbagai sofware. 

Sebagai contoh, dengan menggunakan ODBC (Open Database Connectivity), 

database yang ditangani MySQL dapat diakses melalui program yang dibuat 

dengan Visual Basic. MySQL juga dapat mendukung program klien yang berbasis 

Java untuk berkomunikasi dengan database MySQL melalui JDBC (Java 

Database Connectivity). MySQL juga bisa diakses melalui aplikasi berbasis Web, 

misalnya dengan menggunakan PHP  
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4. Dukungan SQL  

Seperti tersirat dalam namanya, MySQL mendukung perintah SQL (Structured 

Query Language). Sebagaimana diketahui, SQL merupakan standar dalam 

pengaksesan database relasional. 

 

2.3.2.4 Perintah Dasar MySQL 

Sebagai database server MySQL memiliki perintah dasar. Beberapa perintah 

dasar yang dimiliki MySQL (Saputro, 2012) adalah: 

1. Create database 

Syntax create database 

Mysql> create database hadist; 

2. Create table 

membuat tabel data baru dalam sebuah database. Syntax dasar: 

Create table 

(Column_name1 table_nama data_type 

Column_name2 table_nama data_type 

Column_name3 table_nama data_type) 

 

Contoh create table disajikan pada Gambar 2.3. 

 

 

 
 

Gambar 2.1  Create table1 
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3. Select 

memilih data dari table database. Syntax dasar: 

Select `tabel1`, `tabel2 `  where 1 

 

Contoh select `nohdt`, `isi_arab`, `isi_indonesia` from `had_bukhari` where 1; 

disajikan pada Gambar 2.4. 

 

 
 

Gambar 2.2 Select2 

4. Like 

pencarian data dengan spesifikasi tertentu. Syntax dasar: 

Select column_name(s) 

From table_name 

Where column_name like pattern 

 

 

Contoh penggunaan like dengan where disajikan pada Gambar 2.5. 

 

 
 

Gambar 2.3 Penggunaan like dengan where3 
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5.  Insert into 

Digunakan untuk menambahkan data baru di tabel database. Syntax dasar : 

Insert into table_name (column1,column2,column3, . . .) 

Values (value1,value2,value3, . . .) 

 

Contoh insert into hadist_bukhari. 

 

insert into `had_bukhari`(`nohdt`, `isi_arab`, `isi_indonesia`, `kategori`) values 

([value-1],[value-2],[value-3],[value-4]) 

 

 

2.3.2.5 Keistimewaan MySQL 

Sebagai database server yang memiliki konsep database modern, MySQL 

memiliki banyak sekali keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki MySQL 

(Prasetyo, 2003) adalah: 

1. Portability 

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, dan Amiga.  

2. Open Source  

MySQL didistribusikan secara open source, di bawah lisensi GPL sehingga dapat 

digunakan secara cuma-cuma. 

3. Multiuser  

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa 

mengalami masalah atau konflik. 
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4. PerformanceTuning 

MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query 

sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

5. Column Types  

MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti signed/unsigned 

integer, float, double, char, text, date, dan timestamp. 

6. Command and Functions 

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah 

Select dan Where dalam query .  

7. Security 

MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, 

dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta password 

terenkripsi. 

8. Scalability dan Limits  

MySQL mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah records 

lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks 

yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

9. Connectivity  

MySQL dapat melakukan koneksi dengan client menggunakan protokol TCP/IP, 

Unix soket (UNIX), atau Named Pipes.  
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10. Localisation 

MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada client dengan menggunakan lebih 

dari dua puluh bahasa. 

11. Interface 

MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman 

dengan menggunakan fungsi API (Application Programming Interface).  

12. Clients and Tools  

MySQL dilengkapi dengan berbagai tool yang dapat digunakan untuk 

administrasi database, dan pada setiap tool yang ada disertakan petunjuk online. 

13. Struktur Tabel  

MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani ALTER 

TABLE. 

2.3.3 phpMyAdmin 

PhpMyAdmin adalah sebuah free software yang ditulis dengan PHP yang 

digunakan untuk menangani administrasi MySQL di World Wide Web seperti 

yang dituliskan dalam website resminya www.phpmyadmin.net. Aplikasi 

phpMyAdmin dapat mengatur sebuah server MySQL (membutuhkan sebuah 

super-user) sama sepeti sebuah database tunggal. Untuk menjalankan script 

MySQL, pengguna perlu mengatur privilege bagi user yang menggunakan 

aplikasi ini, agar user tersebut dapat membaca/mengubah hanya database tertentu. 

Pengguna PhpMyAdmin dapat melakukan kegiatan berikut:  
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a. Membuat dan menghapus database,  

b. Membuat, mengkopi, menghapus, menganti nama, dan mengubah table, 

c. Melakukan pemeliharaan table, 

d. Menghapus, mengubah, dan menambahkan field,  

e. Mengeksekusi berbagai SQL-statement, bahkan batch-queries, 

f. Mengatur key pada field,  

g. Memproses file teks ke dalam tabel,  

h. Membuat dan membaca table, 

i. Mengeksport data menjadi format CSV, XML, dan Latex, 

j. Mengatur kemungkinan penggunaan multiple server, 

k. Mengatur user dan privilege MySQL , 

l. Mengecek referensi penggabungan dalam tabel MyISAM, 

m. Menggunakan Query-by-example (QBE), membuat query yang kompleks 

secara otomatis terkoneksi dengan tabel yang diinginkan, 

n.  Membuat grafik PDF dari layout database, 

o.  Melakukan pencarian secara global dalam sebuah database, 

p.  Mentransformasi data yang disimpan ke dalam berbagai format menggunakan 

seperangkat fungsi, seperti menampilkan BLOB-data sebagai gambar atau 

download link, 

q. Mesupport tabel InnoDB dan foreign key,  

r.  Mesupport mysqli, pengembangan ekstensi MySQL,  

s. Memilih bahasa dengan pilihan 50 bahasa berbeda. 
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2.3.4 HTLM 

2.3.4.1 Sejarah HTML 

HTML merupakan sebuah dasar ataupun pondasi bahasa pemograman sebuah web 

page, HTML muncul sebagai standar baru dari kemajuan dan berkembangnnya 

internet, pada pertama kali muncul internet masih dalam keadaan berbasis text 

dimana tampilan sebuah halaman web hanya berisikan sebuah text. dan selain itu 

pertamakali muncul internet user mengakses masih menggunakan sebuah 

terminal, hal itu jelas sangat tidak friendly. Pemograman HTML muncul seiring 

perkembangan teknologi dan informasi. 

Pada tahun 1980 IBM mulai untuk mengembangkan sebuah bahasa pemograman 

dimana text dan format sebuah dokumen dijadikan satu dalam bahasa 

pemrograman yang sering kita sebut sebagai HTML (Hyper Text Markup 

Language) akan tetapi pada saat itu pihak IBM memberikan sebuah nama GML 

(Generalized Markup Language).  

 Pada tahun 1986 ISO mengeluarkan sebuah standarisasi tentang bahasa 

pemograman tersebut dan menyatakan sebuah nama baru dari GML tersebut 

dengan sebutan SGML (Standard Generalized Markup Language) 

Pada tahun 1989, Sebuah nama HTML muncul dari pemikiran Caillau Tim yang 

bekerja sama dengan Banners Lee Robert yang ketika itu masih bekerja di CERN 

memulai mengembangkan bahasa pemrograman ini, dan dipopulerkan pertama 

kali dengan browser Mosaic. Mulailah dari tahun 1990 HTML sangat 

berkembang dengan cepat hingga mencapai versi HTML versi 5.0 yang digarap 

pada 4 Maret 2010 kemarin oleh W3C 
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HTML versi 1.0 ini adalah versi pertama sejak lahirnya nama html tersebut, 

memiliki sebuah kemampuan untuk heading, paragraph, hypertext, bold dan 

italic text, wrapping serta memiliki dukungan dalam peletakan sebuah gambar 

HTML versi 2.0 pada 14 Januari 1996, pada versi ini ada beberapa tambahan 

kemampuan diantaranya penambahan form comment, hal ini menyebabkan adanya 

sebuah interaktif dan mulai dari versi ini yang menjadikan sebuah pioneer dalam 

perkembangan homepage interaktif. 

Tak lama kemudian HTML versi 3.0 dirilis pada 18 Desember 1997 yang sering 

disebut sebut sebagai HTML+ yang mempunyai kemampuan dalam beberapa 

fasilitas diantaranya adalah penambahan fitur table dalam paragraph, akan tetapi 

versi ini tidak bertahan lama. 

Dan pada bulan Mei 1996 dikeluarkan versi baru sebagai pengganti dan 

penyampurnaan versi 3.0 ini yaitu HTML versi 3.2, dapat dikatakan bahwa versi 

3.2 ini merupakan versi 3.0 yang dikembangkan oleh beberapa pengembang 

browser seperti Netscape dan Microsoft. 

Pada tahun 1999 tepatnya tanggal 24 Desember yaitu HTML versi 4.0, seperti 

yang dikenal HTML pada saat ini penambahan link, meta, imagemaps, image dan 

lain lain sebagai penyempurnaan versi 3.2 

Pada tanggal 4 Maret 2010, terdapat sebuah informasi bahwasanya HTML versi 

5.0 masih dikembangkan oleh W3C (World Wide Web Consortium) dan IETF 

(Internet Engineering Task Force) yaitu sebuah organisasi yang menangani 

HTML sejak versi 2.0 (Sidiq, 2004). 
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2.3.4.2 Struktur Dasar HTML 

HTML merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berisikan perintah kepada 

browser yang telah terinstal pada komputer client. Bahasa pemograman ini 

terdapat sebuah elemen, tag dan attribute di dalam perintahnya.  

Secara umum Web dokumen terdiri dari menjadi dua elemen ataupun section yaitu 

head dan body, kedua elemen tersebut dipisahkan oleh beberapa tag, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat sebuah pola dasar HTML (Sidiq, 2004) berikut: 

<html> 

<head> 

“Informasi Tentang Dokumen HTML” 

</head>  

<body> 

“Informasi yang akan ditampilkan dalam web Browser” 

</body> 

</html> 

 

2.3.4.3 Daftar Tag pada HTML dan fungsi nya  

HTML dokumen sama dengan dokumen teks biasa, hanya dalam dokumen ini 

sebuah teks bisa memuat instruksi yang ditandai dengan kode atau lebih dikenal 

dengan TAG tertentu. Dalam penggunaannya sebagian besar kode HTML tersebut 

harus terletak di antara tag kontainer. Yaitu diawali dengan <namatag> dan 

diakhiri dengan </namatag> (terdapat tanda “/”) (http://www.w3schools.com). 

Daftar Tag HTML dapat dilihat pada Tabel 2.1:  

Tabel 2.1 daftar TAG pada HTML1 

Tag Keterangan 

<!-- ... -->  Digunakan untuk memberi sebuah komentar atau 

keterangan. Kalimat yang terletak pada kontiner ini 

http://www.w3schools.com/
http://eliastutik.blogspot.com/2011/12/comment-tag.html
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tidak akan terlihat pada browser 

<!DOCTYPE>  Mendefinisikan informasi tipe dokumen  

<a> Mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika 

diartikan sebagai tautan dikarenakan tautan ini 

digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen 

HTML ke dokumen HTML yang lain  

<abbr> Digunakan untuk menguraikan satu ungkapan yang 

disingkat dan Anda dapat memberikan informasi 

bermanfaat kepada penelusur-penulusur page source 

(halaman sumber kode)/pembaca layar, sistem 

terjemahan dan mesin pencari yang berasal dari 

singkatan yang sudah diuraikan, tetapi saat di browser 

uraian tersebut tidak akan tampil dan hanya sebagai 

informasi saja 

<acronym> Mendefinisikan akronim/fungsi tag ini kurang lebih 

sama dengan tag <abbr> 

<address> Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis/pemilik 

dokumen 

<applet> Digunakan untuk memasukan file Java kedalam 

dokumen HTML 

<area /> Mendefinisikan daerah yang dapat diklik (link) pada 

peta gambar 

<b> Membuat teks tebal 

<base /> Mendefinisikan URL dasar/target untuk semua URL 

relatif dalam dokumen 

<basefont /> Membuat atribut teks default, seperti warna, ukuran, 

jenis font untuk semua teks dalam dokumen 

<bdo> Digunakan untuk menimpa arah teks 

<big> Memperbesar ukuran teks sebesar satu point dari 

defaultnya 

<blink> Membuat teks berkedip 

<blockquote> Mendefinisikan sebuah kutipan panjang. Pada saat di 

http://eliastutik.blogspot.com/2011/12/deklarasi-doctype_30.html
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browser teks akan tampil menjorok kedalam  

<body> Mendefinisikan body/isi dokumen HTML, berfungsi 

untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen 

ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut 

dapat berupa teks, gambar, animasi, link dan seterusnya 

<br /> Memberi baris baru/pindah baris 

<button> Mendefinisikan sebuah tombol diklik 

<caption> Membuat caption pada table 

<center> Untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar  

<cite> Mendefinisikan kutipan 

<code> Mendefinisikan sebuah bagian dari kode computer 

<col /> Mendefinisikan nilai atribut dari satu kolom atau lebih 

dalam sebuah table 

<colgroup> Menentukan kelompok dari satu kolom atau lebih dalam 

sebuah tabel untuk format 

<dd> Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi 

<del> Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks 

<dfn> Mendefinisikan sebuah istilah definisi 

<dir> Mendefinisikan sebuah daftar direktori 

<div> Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen  

<dl> Mendefinisikan sebuah daftar definisi 

<dt> Mendefinisikan istilah (item) dalam daftar definisi 

<em> Membuat teks miring. Fungsi tag ini sama dengan tag 

<i> tetapi tag <em> yang lebih dianjurkan/ditekankan 

pada penggunaan untuk teks miring 

<embed> Digunakan untuk memasukkan file video atau file music 

<fieldset> Untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terkait 

dalam form/membuat seperti frame-box di dalam form 

<font> Mendefinisikan jenis font, warna dan ukuran untuk teks 

<form> Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form 

<frame /> Mendefinisikan frame dalam frame set 
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<frameset> Mendefinisikan satu set frame 

<h1> to <h6> Digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu 

header/judul dari dokumen HTML tersebut. 

<head> Digunakan untuk memberikan informasi tentang 

dokumen tersebut 

<hr /> Membuat garis horizontal 

<html> Mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML 

<i> Membuat teks miring 

<iframe> Mendefinisikan sebuah in line frame 

<img /> Berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen 

HTML 

<input /> Mendefinisikan input field pada form 

<ins> Membuat teks bergaris bawah 

<kbd> Mendefinisikan teks yang di input dari keyboard 

<label> Mendefinisikan label untuk sebuah elemen <input> 

<legend> Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen 

<fieldset> 

<li> Digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk 

item daftar  

<link /> Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber 

exsternalnya 

<listing> Fungsi tag ini sama dengan tag <pre> dan dianjurkan 

menggunakan tag <pre> karena tag <listing> tidak 

layak/diprotes 

<map> Mendefinisikan client-side peta gambar 

<marquee>  Membuat teks berjalan secara vertikal atau horizontal 

<menu> Mendefinisikan sebuah daftar menu 

<meta /> Mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen 

HTML 

<nobr> Mencegah ganti baris pada teks atau gambar 

<noframes> Jika browser user tidak mendukung frame 
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<noscript> Jika browser user tidak mendukung client-side scripts 

<object> meletakkan embed sebuah objek 

<ol> Mendefinisikan daftar dalam format penomoran 

<optgroup> Menampilkan beberapa pilihan yang sudah 

dikelompokkan dalam bentuk sebuah daftar drop-down 

<option> Menampilkan beberapa pilihan yang berbentuk dalam 

sebuah daftar drop-down 

<p> Membuat sebuah paragraph 

<param /> Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek 

<pre> Membuat teks dengan ukuran huruf yang sama 

<q> Mendefinisikan sebuah kutipan singkat 

<s> Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, 

fungsi tag ini sama dengan tag <del> tetapi tag <s> 

tidak dianjurkan sebagai gantinya menggunakan tag 

<del> 

<samp> Mendefinisikan contoh keluaran dari program computer 

<script> Mendefinisikan client-side script 

<select> Membuat daftar drop-down 

<small> Memperkecil ukuran teks dari ukuran defaultnya 

<span> Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen  

<strike> Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, 

fungsi tag ini sama dengan tag <del> 

<strong> Membuat teks tebal, fungsi tag ini sama dengan tag <b> 

<style> Mendefinisikan informasi style untuk dokumen HTML 

<sub> Memberikan efek subscript pada teks 

<sup> Memberikan efek superscript pada teks 

<table> Membuat table 

<tbody> Untuk mengelompokkan isi body di dalam sebuah table 

<td> Mendefinisikan sel di dalam sebuah table 

<textarea> Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline 

<tfoot> Untuk mengelompokkan isi footer di dalam sebuah 
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table 

<th> Mendefinisikan sel header di dalam  sebuah table 

<thead> Untuk mengelompokkan isi header di dalam sebuah 

table 

<title> Membuat judul untuk dokumen HTML 

<tr> Membuat baris di dalam sebuah table 

<tt> Mendefinisikan teletype text 

<u> Membuat teks bergaris bawah, fungsi tag ini sama 

dengan tag <ins> tetapi tag <u> tidak dianjurkan untuk 

kategori HTML text formatting melainkan termasuk 

kategori HTML Style 

<ul> Mendefinisikan daftar dalam format bullet 

<var> Mendefinisikan sebuah variable 

<xmp> Mendefinisikan preformatted text, fungsi tag ini sama 

dengan tag <pre> 

 

2.3.5 Apache 

Web server Apache berbasiskan Open Source dan mulai populer di Internet sejak 

tahun 1996. Software ini dapat diunduh pada situs http://www.apache.org dan 

tersedia untuk berbagai platform (Windows, Linux, dan UNIX). Supaya dokumen-

dokumen web baik berupa HTML ataupun PHP bisa diakses oleh browser maka 

dokumen-dokumen tersebut perlu diletakkan dalam direktori khusus yang diatur 

oleh Apache. Oleh karena itu, semua script PHP yang digunakan perlu diletakkan 

di dalamnya (Kadir, 2008). 
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2.3.6 Telegram 

2.3.6.1 Sejarah Telegram 

Aplikasi Telegram diprakarsai oleh dua bersaudara, Nikolai dan Pavel Durov. 

Keduanya saling berbagi tugas, Nikolai Durov fokus pada pengembangan aplikasi 

dengan menciptakan protokol MTProto yang menjadi motor bagi Telegram. 

Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur 

melalui pendanaan Digital Fortress. 

Telegram memulai debutnya pada 14 Agustus 2013 ke perangkat iOS. Kemudian 

ke Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Artinya, Telegram baru berumur 

kurang lebih tiga tahun. Namun prestasi Telegram tak bisa dibilang buruk, justru 

cenderung memukau. Di bulan Oktober 2013 saja, atau di tahun pertamanya 

Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif harian. Angka ini melonjak 

tajam menjadi 15 juta pada bulan Maret 2014 atau kurang dari enam bulan 

kemudian. Setiap bulannya, pengguna aktif  Telegram menyentuh angka 35 juta 

dan terus meningkat ke angka 50 juta pada bulan Desember 2014. Setahun 

kemudian, pengguna aktif Telegram menyentuh angka 60 juta per bulan dan 

merangkak cepat ke angka 100 juta pada bulan Februari 2016. Peningkatan super 

cepat ini tak lain menandakan bahwa pengguna menerima dengan baik apa yang 

dihadirkan oleh Telegram. (https://telegram.org) 

 

2.3.6.2 Fitur  Telegram  

1. Secret Chats 

Fitur Secret Chat mempunyai tampilan dan juga tool yang sama dengan pesan 

standar, hanya saja pesan di Secret Chat dienkripsi dengan prosedur client-to-

https://telegram.org/
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client menggunakan protokol MTProto. Isi pesan ini tidak bisa diakses oleh 

siapapun di perangkat lain, hanya oleh pengirim dan penerima di perangkat yang 

digunakan. Selanjutnya isi pesan juga secara prinsip akan dihapus dengan 

pengaturan waktu yang telah ditentukan. 

 

2. Nomor Seluler 

Telegram menggunakan nomor seluler sebagai identitas dan verifikasi akun. 

Dengan cara ini pengguna dapat dengan mudah menemukan teman. Nomor dapat 

diubah dan dihubungkan ke perangkat tambahan untuk kemudian diakses dari 

salah satunya. Jika diinginkan pengguna dapat mengatur nama samaran sehingga 

nomor ponsel tidak akan terekspos oleh orang lain. 

3. Grup 

Sebagian besar aplikasi pesan instan mungkin sudah punya fitur grup. Tapi yang 

membuat fitur grup di Telegram berbeda, ia dapat menampung lebih dari 5.000 

orang. Pesan yang dikirimkan oleh anggota grup diklaim juga akan terenkripsi. 

4. Bot  

Bot dibuat menggunakan telegram-cli dan lua. Bot yang paling terkenal adalah 

telegram-bot buatan Yago Perez. Bot telegram-cli bekerja layaknya akun pribadi 

kita bahkan bisa juga login sebagai akun bot telegram-cli ini dan melakukan apa 

yang dapat dilakukan oleh akun normal. Telegram yang kemudian meluncurkan 

bot API agar orang banyak dapat membangun bot menggunakan bahasa 

pemrograman yang mereka kuasai tanpa harus berhubungan dengan telegram-cli 

atau MTProto. Bot API adalah akun bot, ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan 
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akun normal yang tidak bisa dilakukan akun bot, misal membuat group, 

memasukkan orang ke dalam group dan mengeluarkan orang dari group. 

5. Keamanan 

Telegram handal dalam hal keamanan. Mereka menerapkan skema enkripsi 

simetrik bernama MTProto yang dikembangkan oleh Nikolai Durov dan tim. 

Basis skema ini sendiri adalah enkripsi AES 256-bit, RSA 2048 dan Diffie-

Hellman. 

 

2.3.7 Web Browser 

Web browser sebagai perangkat lunak yang berguna untuk mengakses informasi 

web ataupun untuk melakukan transaksi via web. Beberapa contoh browser yang 

ada saat ini seperti : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan 

Safari (Kadir. 2003). 

2.4 Metode Pengembangan Sistem  

Metode Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, 

proses yang berjalan terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) melewati 

fasefase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian 

(Pressman, Roger S. 2010). Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan 

aplikasi ini sesuai dengan Metode Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Metode Waterfall (Pressman, Roger S. 2010) 4 

Tahapan pengembangan sistem dengan Metode Waterfall dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Analisis Kebutuhan Aplikasi (Requirements Definition)  

Analisa kebutuhan sistem atau aplikasi merupakan tahapan pertama yang menjadi 

dasar proses pembuatan sistem. Pada tahap ini dilakukan pencarian dan 

pengumpulan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kelengkapan 

sistem atau aplikasi, kemudian mendefinisikan semua kebutuhan yang dipenuhi 

dalam perangkat lunak atau aplikasi yang dibuat.   

2. Desain Aplikasi (Sistem And Software Design)  

Desain aplikasi merupakan tahap perancangan sistem atau aplikasi yang meliputi 

penyusunan proses, data, aliran proses, dan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan 

hasil analisa kebutuhan. Dokumentasi desain aplikasi yang dihasilkan dari 

tahapan ini adalah Use Case Diagram dan Activity Diagram. 

 

 



48 
 

3. Penerapan Desain dan Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah 

dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer dengan 

menggunakan bahasa pemrograman. Penelitian ini menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan Android Studio sebagai software pengembangan 

aplikasinya. Pada tahap ini, penulis menerjemahkan design kedalam bahasa 

pemrograman sehingga didapatkan suatu aplikasi yang diinginkan sesuai yang 

sudah dirancang, sehingga didapatkan suatu file installer dengan ekstensi apk. 

4.  Pengujian Aplikasi (Integration and System Testing) 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat telah 

sesuai dengan desain dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada 

kesalahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian aplikasi ini 

menggunakan metode Blackbox Testing. Pengujian dilakukan secara menyeluruh 

tanpa melihat struktur internal aplikasi atau komponen yang diuji. Blackbox 

Testing berfokus pada kebutuhan fungsional aplikasi yang berdasarkan pada 

spesifikasi kebutuhan aplikasi tersebut.  

5. Penerapan Aplikasi dan Perawatan (Operational and Maintenance) 

Pada tahapan ini, aplikasi sudah siap untuk diterapkan pada perangkat mobile dan 

siap digunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Perawatan, perbaikan 

dan pengembangan aplikasi dilakukan untuk menjaga kualitas dan kestabilan 

aplikasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung Jurusan Ilmu Komputer Jl. 

Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung Telp. (0721) 

704624, fax (0721) 704624 . Waktu penelitian dilakukan pada Semester Ganjil 

Tahun Ajaran 2015-2016 dengan sumber data hadist didapat dari Hadits Bot 

Telegram yang memiliki 7008 hadist shahih Bukhari. Jadwal pengerjaan sistem 

disajikan pada Table 3.1. 

Table 3.1 Jadwal pengerjaan sistem2 

 

No Kegiatan 

     

1 2 3 4 5 6 

1 Perencanaan tentang konten yang dibutuhkan  

dalam pengembangan  sistem informasi hadist 

riwayat Bukhari 
 

      

2 Pengumpulan database hadist, 7008 hadist dari 

hadist bot telegram 
 

      

3 Pembuatan desain interface, dll 
 

      

4 pembuatan code program pengembangan sistem 

informasi pencarain hadist riwayat Bukhari 
 

      

5 Penulisan laporan usul(proposal) pengembangan 

sistem pencarian hadist riwayat Bukhari. 

      

Bulan Ke- 
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6 Penulisan laporan hasil pengembangan sistem 

pencarian hadist riwayat Bukhari. 
 

      

7 Cetak laporan       

 

 

3.2 Perangkat Keras (Hardware) yang Digunakan 

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi Pencarian 

Pada Hadisth Bukhari: 

1. Notebook  ThinkPad X201i dengan spesifikasi sebagai berikut:  

a. Prosessor Intel CoreTM i5 Inside.  

b. RAM (memory) 4.00 GB (3.60 GB Useble). 

c. Hardisk 720 GB. 

2. Koneksi jaringan. 

3. Printer. 

 

3.3 Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan 

 Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem Pencarian Pada 

Hadisth Bukhari ini adalah:  

1. Sistem operasi Windows 7.  

2.  XAMPP.  

3.  Web browser.  

4.  Notepad++. 
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3.4 Metode Penelitian  

Dalam mengembangkan suatu Sistem Informasi diperlukan adanya persiapan dan 

perencanaan, dimana memerlukan data-data untuk mendukung terlaksananya 

penelitian. Metode yang digunakan pada tahap pengumpulan data dan informasi 

adalah studi kepustakaan, studi literatur, dan  observasi. Dan memiliki tahahapan 

Metode Pengembangan Sistem, Analisis, Desain, Implementasi dan Testing 

(Pengujian). 

 

3.4.1 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengembangan Waterfall. Model 

Waterfall memiliki proses mengalir secara sistematis dari satu tahap ke tahap 

lainnya. Tahap tersebut adalah analisis, desain, implementasi, pengujian, dan 

pemeliharaan. Juga penelitian ini dalam sekala kecil tidak lebih dari tiga orang.  

 

3.4.2 Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang dibuat, analisis perangkat 

keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini. Untuk 

mengetahui sifat dari sistem yang dibuat, maka harus mengerti tentang domain 

informasi dari software yang digunakan. 

 

3.4.3 Arsitektur Sistem  

Pada arsitektur sistem dijelaskan bahwa user akan mengakses sistem untuk 

menemukan hadist yang akan dicari dalam sistem pencarian hadist riwayat 

Bukhari, user mengakses sistem pencarian hadist riwayat Bukhari kemudian 

sistem mengambil database dari server dan menyajikan kepada user dalam bentuk 

aplikasi web. Arsitektur sistem  dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Arsitektur Sistem.5 

 

3.4.4 Desain  

Tahap desain merupakan hasil dari analisis kebutuhan sistem yang telah dibentuk 

supaya mudah dimengerti oleh pemakai sistem. 

 
A. Use Case Diagram 

Pada rancangan Use Case Diagram dapat dilihat apa saja yang dapat dilakukan user pada 

sistem informasi Pencarian Hadist Riwayat Bukhari. Rancangan Use Case diagram user 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Rancangan Use Case Diagram User 6 
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B.  Activity Diagram 

Activity diagram yang dibuat pada penelitian ini disesuaikan dari setiap proses 

utama yang ada pada use case diagram yaitu: 

a. Activity Diagram user menu Lihat Biografi 

Rancangan Activity Diagram Admin menu Lihat Biografi dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram akses Biografi 7 

 

b. Activity diagram akses  pencarian 

Rancangan Activity Diagram akses  Pencarian ditampilkan pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  Activity Diagram akses  Pencarian 8 
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c. Activity diagram user menu profil pembuat 

Rancangan Activity Diagram  menu Profil Pembuat disajikan pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram user menu profil pembuat 9 

 

C. Squence Diagram  

Squence Diagram atau interaksi antar objek pada penelitian ini dibuat berdasarkan 

setiap proses utama yang ada pada use case diagram. Squence diagram pada 

sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Squence diagram user menu lihat biografi  

Rancangan Squence Diagram Admin menu Lihat Biografi dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Squence Diagram user menu Biografi 10 

 

b. Squence diagram akses  pencarian 

Rancangan Squence Diagram akses  Pencarian ditampilkan pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Squence Diagram Akses data Hadist 11 

 

c. Squence  Diagram user menu profil 

Rancangan Squence Diagram user menu Profil disajikan pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Squence  Diagram user menu Profil Pembuat 12 

 

D. Rancangan Disain Interface 

Rancangan disain interface merupakan rancangan tampilan yang dibuat pada 

tampilan menu di sistem informasi Pencarian Hadist Riwayat Bukhari  berbasis 

web di Masjid AL-HIJRI Raja Basa Indah. 

 

a. Rancangan disain pencarian  

Rancangan tampilan awal dari sistem informasi  pencarian Hadist Riwayat 

Bukhari  disajikan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Rancangan form Pencarian. 13 

 

b. Rancangan disain biografi 

Rancangan tampilan awal Biografi Imam Bukhari dari sistem informasi  

Pencarian Hadist Riwayat Bukhari  disajikan pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Rancangan form Biografi imam Bukhari14 

 

c. Rancangan disain profil 

Rancangan tampilan awal profil pembuat Imam Bukhari dari sistem informasi  

Pencarian Hadist Riwayat Bukhari  disajikan pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Rancangan form Profil Pembuat 
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3.4.5 Implementasi 

Pada tahap coding dilakukan pengimplementasian sistem yang telah dirancang ke 

dalam bahasa pemrograman. Dalam penelitian ini digunakan bahasa pemograman 

PHP dengan bantuan aplikasi Notepad++ dan XAMPP. 

 

3.4.6 Testing (Pengujiaan)  

Tahap testing dilakukan setelah proses pemrograman sistem selesai dilakukan. 

Pengujian sistem menggunakan Blackbox Testing, Blackbox Testing berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan 

kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional 

program (Dondeti, 2012). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diperoleh selama 

penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem yang dirancang dapat menampilkan isi dan nomor hadist. 

2. Sistem pencarian hadist riwayat Bukhari dirancang untuk memudahkan user 

menemukan nomor dan isi hadist riwayat Bukhari. 

3. Sistem pencarian hadist riwayat Bukhari telah dilengkapi dengan data 7008 

hadist. 

 

1.2 Saran  

Beberapa saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Dalam pencarian dapat ditambah SEO (Search Engine Optimize) agar lebih 

cepat dalam pencarian data. 

2. Adanya pengembangan system informasi pencarian hadist riwayat Bukhari 

berbasis mobile dengan data 7008 hadist. 
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