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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini kebutuhan akan informasi menjadi suatu kebutuhan pen-

ting bagi umat manusia. Media elektronik hingga dunia maya, berlomba-lomba

untuk menyajikan informasi terbaru dan tercepat kepada setiap manusia. Banyak-

nya metode yang diberikan, membuat pengguna dapat leluasa memilih konten dan

media yang akan digunakan. Di sisi lain, pengguna dunia maya yang banyak mem-

buat para pembuat informasi berlomba-lomba menyajikan informasi dengan meto-

de dan penyajian yang menarik. Sasarannya pun mencakup anak-anak hingga orang

dewasa. Tidak heran jika setiap manusia dapat mengakses informasi dengan cepat.

Bagi umat muslim, pedoman hidup yang digunakan selalu berlandaskan Al-Qur’an

dan Hadits. Namun sedikitnya informasi pedoman hidup ini, membuat umat ma-

nusia lupa dan kufur terhadap ajaran agama yang dianut. Al-Qur’an dan Hadits

pun hanya dijadikan suatu pajangan dan pelengkap di setiap rumah. Banyak yang

beranggapan bahwa di setiap rumah yang memiliki Al-Qur’an dan Hadits, maka

seseorang atau keluarga tersebut sudah beribadah dan paham terhadap ajaran yang

dibawa Nabi Muhammad SAW. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan kebena-

rannya. Oleh karena itu, umat muslim khususnya muslim di Indonesia harus saling

ingat dan mengingatkan untuk tetap di jalan Allah melalui firman Allah dan Hadits

Nabi Muhammad SAW.

Sudah banyak buku elektronik yang membahas Hadits Riyadhus Shalihin,
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akan tetapi sebagian besar karya berupa terjemahan, tidak disertai nas-

kah aslinya. Naskah Hadits yang tidak disertai teks Arab dapat dilihat

pada http://www.zulfanafdhilla.com/2013/01/download-kitab-riyadhus-shalihin-e-

book.html

Adapun pembuatan aplikasi menggunakan data script LATEX telah diteliti sebelum-

nya oleh saudara Sueb (2011) studi kasus Al-Qur’an pada Jus 29 dan 30. Sedangkan

bahasa yang digunakan adalah PERL. Selain itu, penulis juga menemukan aplikasi

lainnya yang terintegrasi dengan telepon genggam Android. Aplikasi yang di-

kembangkan oleh Perusahaan Girfa e–Suite telah mengembangkan aplikasi Hadits

berbasis Android dengan produknya yaitu Sahih Muslim dan Sahih Al–Bukhari.

Setelah dilihat dan dicermati, penulis pun melihat kekurangan pada aplikasi

tersebut, yaitu tidak diberikannya fasilitas pembuatan teks Arab bagi pengguna

LATEX dalam membuat salinan Hadits Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Aplikasi

ini hanya menampilkan data Hadits berisi teks Arab dan terjemahannya.

Berikut produk aplikasi Hadits yang telah dikembangkan oleh Perusahaan Girfa

e–Suite.

Gambar 1.1: Tampilan Aplikasi Android
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk membantu sesama mus-

lim dengan cara pembuatan aplikasi Hadits disertai penulisan teks Arab pada LATEX.

Aplikasi ini akan dijalankan secara online dan penggunaannya menjadi lebih flek-

sibel dengan bantuan website sebagai wadah menjalankan aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan

aplikasi sebagai alat bantu penulisan teks Arab pada LATEX berbasis web studi ka-

sus Hadits Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sehingga menghasilkan aplikasi yang

dapat membantu dan mempermudah pengguna LATEX untuk menulis Hadits beserta

teks Arabnya.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dapat digunakan bagi pengguna LATEX.

2. Tidak ada proses input data pada aplikasi.

3. Aplikasi hanya memanggil file data yang dibutuhkan.

4. Menggunakan LATEX dalam penulisan Hadits dan penyimpanan menggunakan

text editor.

5. Pada penelitian ini Hadits yang digunakan yaitu Hadits dari tema ke-1 hingga

tema ke-100 pada buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Jilid II.

6. Menggunakan Lampp sebagai web server offline.
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1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan aplikasi sebagai

alat bantu penulisan teks Arab pada LATEX berbasis web studi kasus Hadits Riyadhus

Shalihin Imam Nawawi Buku 2 sehingga mempermudah pengguna LATEX dalam

menulis Hadits beserta teks Arabnya.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dapat menyebarkan informasi kepada sesama muslim mengenai pedoman hi-

dup berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW.

2. Dapat memberikan kemudahan dalam penulisan Hadits dengan disertai teks

Arab.

3. Dapat menjadi media pembelajaran dan penyebaran agama Islam kepada para

pengguna LATEX.

4. Dapat memberikan informasi data yang dapat diakses tanpa software khusus

sehingga hemat memory.

5. Menjadi bahan studi baru dalam pengembangan aplikasi dengan metode yang

terbarukan, seperti berbasis Java Desktop atau Android.

6. Dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan metode terstruktur

(Waterfall).
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