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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan komputer yang sangat pesat sekarang, telah masuk 

kedalam sisi kehidupan manusia dan memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan komputer yang pesat 

diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang tentunya sangat 

dibutuhkan oleh manusia, telah melahirkan salah satu sistem operasi 

yang sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi mobile seperti 

HandPhone dan tablet. Sistem operasi MobilePhone yang saat ini sangat 

diminati oleh konsumen pengguna perangkat mobile yaitu sistem operasi 

Android. Survey membuktikan menurut salah satu sumber pada 

republika.co.id, penggunaan device yang mengusung sistem operasi 

android di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam setahun 

terakhir ini, pertumbuhan tinggi di prediksi akan terjadi di tahun-tahun 

mendatang, akhir tahun 2011 pengguna android baru sekitar 170 ribu, 

sekarang mencapai 2,5 juta atau mengalami kenaikan hingga 15 kali 

lipat.  

Namun sangat disayangkan perkembangan teknologi yang pesat ini 

tidak diimbangi dengan pengetahuan Agama serta pembentukkan moral 

anak. Malah sebaliknya anak-anak yang mestinya menjadi generasi 

penerus bangsa, negara dan Agama, telah banyak terkontaminasi oleh 



                                                                            2                

       

  

 

budaya serta cara pandang barat yang cenderung berbeda dan merusak. 

Akibatnya anak-anak yang mestinya sejak dini harus di ajarkan nilai-nilai 

Agama, malah lebih tertarik dengan fitur-fitur teknologi yang sifatnya 

merusak agama karena begitu Globalnya Pengaruh Perkembangan 

Teknologi Mobile saat ini. 

Sehingga Dengan memanfaatkan peninggakatan penggunaan 

sistem operasi Android yang cukup signifikan dan kurangnya perhatian 

dan pengetahuan anak terhadap agama Dalam hal ini adalah bacaan doa 

harian yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, maka Penulis ingin 

membuat aplikasi yang InsyaAllah bisa membantu pengguna android 

dalam membudayakan bacaan-bacaan doa sehari-hari yang bersumber 

Dari Al-Quran dan Hadits. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

masalahnya bahwa, bagaimana mengimplementasikan doa harian yang 

bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang berbasis media cetak, ke media 

digital elektronik mobilephone touchscreen berbasis android, dengan 

bentuk yang lebih menarik sehingga pengguna android dapat terbantu 

untuk mengetahui dan menghafal doa sehari-hari.   
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1.3 Ruang Lingkup 

Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini memuat informasi dengan penyajian data berupa 

bacaan-bacaan doa harian yang bersumber dari Al-Quran dan 

Hadits. 

b. Terdiri atas Ayat, Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, serta Audio Digital Player (suara doa). 

c. Terdiri atas 30 doa, diantaranya 20 bacan doa yang bersumber dari 

Hadits dan 10 bacaan doa yang bersumber dari Al-Quran. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu aplikasi yang 

dapat digunakan untuk : 

a. Mengimplementasikan bacaan-bacaan doa harian yang berbasis 

media cetak, ke media Pembelajaran digital elektronik mobilephone 

touchscreen berbasis android.   

b. Membantu pengguna android dalam mengetahui dan memahami 

Bacaan Doa Sehari-hari serta terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris, tentunya dengan desain gambar 

yang menarik. 
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c. Memudahkan Pengguna android dalam menghafal bacaan Doa 

sehari-hari, karena aplikasi di lengkapi degan Audio Digital Player 

yang dapat di mainkan kapan saja dan dimana saja tanpa harus 

terkoneksi dengan jaringan internet.  

 


