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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi berkembang dengan sangat pesat di era modernisasi ini. 

Teknologi mobile yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat 

komunikasi saja, tetapi juga sebagai alat untuk memudahkan pengguna 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi karena pada 

teknologi mobile terdapat adanya banyak fasilitas, antara lain pengaksesan 

internet, e-mail, organizer, musik, game dan sebagainya yang dapat 

digunakan dimana saja, kapan saja secara lebih cepat dan mudah (Irwanto 

dkk, 2010). 

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di 

Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. 

sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang 

menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan oleh 

KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan 

dengan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta (Burhani, 2010). 

Latar belakang KH Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah  

yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah 

untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah 

untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang 

agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. 
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Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da’wah amar 

ma’ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan 

menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam 

menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan 

mu’amalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan 

harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. 

Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat 

mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-

’alamin dalam kehidupan di muka bumi ini (PP Muhammadiyah, 1997). 

Materi ini sangat penting karena teknologi semakin maju dan 

masyarakat banyak yang menggunakan smartphone android. Jadi akan 

mempermudah masyarakat awam dalam mempelajari materi 

kemuhammadiyahan dan mempermudah para da’i untuk menyampaikan 

dakwah ke perkampungan atau plosok-plosok. Jadi para da’i tidak perlu 

membawa buku-buku yang tebal, cukup membawa smartphone dan 

diinstall aplikasi tersebut.  

Android adalah salah satu platform yang diidam-idamkan 

masyarakat, selain platform Blackberry yang akhir-akhir ini menjadi trend 

masa kini, yang hampir digunakan oleh semua usia dari yang muda hingga 

tua. Android adalah kumpulan perangkat lunak yang ditujukan bagi 

perangkat bergerak mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi 

kunci (Septiawan, 2012). 
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Berdasarkan hal tersebut dipilihlah topik skripsi yang judulnya 

“Aplikasi Penampil Materi-Materi Kemuhammadiyahan Berbasis Android”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat 

diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana 

membuat aplikasi penampil materi kemuhammadiyahan yang menarik 

agar mudah dipelajari dan dipahami ? “ 

1.3   Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran 

pokok masalah dalam penyusunan penelitian ini maka peneliti 

memberikan batasan masalah, yaitu : 

1) Aplikasi yang dibuat berisi materi-materi tentang kemuhammadiyahan 

menggunakan software pendukung eclipse yang berbasis android 

mobile.  

2) Isi dari aplikasi ini yaitu : 

a. Fiqih Aplikatif 

 Himpunan Putusan Tarjih 

 Putusan Tarjih 

 Fatwa Tarjih ( Tanya-Jawab ) 

b. Landasan Operasional 

 Anggaran Dasar Muhammadiyah 

 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 
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c. Landasan Normatif 

 Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah 

 Kepribadian Muhammadiyah 

 Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah 

d. Manhaj Tarjih 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi penampil 

materi dan pembelajaran tentang kemuhammadiyahan.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi pengguna 

 Memudahkan masyarakat dalam mencari materi-materi 

kemuhammadiyahan melalui smartphone android dan memberikan 

kontribusi pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pemanfaatan 

aplikasi Teknologi Informasi dan dapat menjadi pendukung sistem 

pembelajaran. 

2) Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat mempelajari ilmu baru dan 

mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dalam melakukan penelitian. 

Serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai mobile 

application. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang 

ada di skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistenatika 

yang merupakan kerangka penulisan skripsi. Adapun penulisan 

sistematikanya adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, 

halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skrispsi 

BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang sekarang dilakukan. 

B. Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang 

mendasari pembahasan secara mendetail.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan untuk membuat sistem informasi, 

bab ini meliputi : 

A. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Peralatan Utama dan Pendukung 

C. Alur Penelitian (dilengkapi dengan diagram alir) 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian yang berisi tentang 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil penelitian 

yang bersifat obyektif dan saran-saran yang berisi jalan 

keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran. 


