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ABSTRAKSI 

Pada saat ini mobile phone sudah berkembang dengan  pesat sehingga telah muncul 

smart phone. Pemanfaatan kemampuan smart phone dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi 

yang mampu mendukung dalam penggunaannya, diantara pemanfaatan kegunaan smart 

phone itu adalah untuk media pembelajaran edukatif bagi ilmu agama. Android adalah 

sebuah sistem operasi untuk smart phone  yang berbasis linux dan bersifat open source. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat aplikasi  mobile phone 

sebagai media pembelajaran pengertian ilmu hadis.  

Metode penelitian adalah research and development dengan beberapa tahapan yang 

akan dilakukan pada penelitian meliputi: analisis kebutuhan, perancangan arsitektur program 

aplikasi, pembuatan program aplikasi, pengujian teknis dan analisisnya, dan analisis respon 

calon pengguna melalui kuesioner. Tahap penelitian pertama dilakukan dengan perancangan 

dan pembuatan program aplikasi pembelajaran hadis untuk perangkat mobile yang berbasis 

Android kemudian pengujian teknis dan analisis respon pengguna terhadap aplikasi. 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan aplikasi, 

sehingga dapat memperbaiki aplikasi agar lebih baik. 

Hasil dari penelitian ini adalah dihasilkan suatu program aplikasi pembelajaran ilmu 

Hadis yang sangat berguna untuk membantu pengguna (baik siswa maupun orang awam) 

dalam mempelajari ilmu hadis dan pengguna dapat memahami hadis mana saja yang dapat 

digunakan sebagai pedoman. Pengujian aplikasi tersebut ditinjau berdasarkan beberapa hal 

yaitu dari tampilan aplikasi, isi materi aplikasi, dan manfaat aplikasi terhadap pengguna. 

Berdasarkan hasil pengujian program aplikasi yang dibuat dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

sudah memenuhi tujuan pembuatan aplikasi dan sesuai dalam memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

 

Key word: Android, pembelajaran ilmu Hadis,mobile  phone. 

  



PENDAHULUAN 

Pada awal kehadirannya, mobile 

phone hanya mempunyai kemampuan 

yang terbatas yaitu untuk melakukan dan 

menerima panggilan dan mengirimkan dan 

menerima pesan berupa teks yang lebih 

dikenal dengan short message services 

(SMS). Pada saat ini mobile phone sudah 

sangat berkembang sehingga mempunyai 

berbagai macam kemampuan seperti untuk 

akses internet dan juga mempunyai sistem 

operasi seperti layaknya komputer 

sehingga sering disebut dengan smart 

mobile phone atau lebih dikenal dengan 

istilah smart phone. Pemanfaatan 

kemampuan smart phone untuk keperluan 

di beberapa bidang pun dikembangkan 

dengan aplikasi-aplikasi yang mampu 

mendukung dalam penggunaannya. 

Termasuk diantara pemanfaatan kegunaan 

smart phone adalah untuk media 

pembelajaran.  

Salah satu sistem operasi yang 

dapat dioperasikan pada smart phone 

adalah sistem operasi Android. Android 

adalah sebuah sistem operasi open source, 

karena sifat open source itulah  banyak 

developer yang telah mengembangkan 

beberapa aplikasi yang mampu dijalankan 

pada sitem Android seperti untuk jejaring 

sosial (Brata dkk, 2012), pembelajaran 

mitigasi bencana gempa bumi (Budiman 

dkk, 2012), penunjuk arah kota (Darma 

dkk, 2012) dan lain sebagainya. Untuk 

aplikasi yang berkaitan dengan 

pembelajaran ke-Islaman, beberapa 

program aplikasi yang bisa berjalan di 

sistem operasi Android sudah 

dikembangkan diantaranya adalah untuk 

pembelajaran huruf hijaiyah (Purwanti, 

2013), dan pembelajaran Iqro’ (Sobri dan 

Abdillah, 2013). Dari makalah-makalah 

yang sudah dipublikasikan tersebut dapat 

diketahui bahwa program aplikasi 

pembelajaran yang bisa berjalan di sistem 

operasi Android sangat membantu dalam 

proses belajar dan meningkatkan 

pemahaman karena bisa dilakukan dengan 

menarik.  

Sejauh yang peneliti ketahui, 

pengembangan aplikasi pembelajaran ilmu 

Hadis untuk sistem operasi Android belum 

pernah dilaporkan sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  

pada penelitian ini akan dilakukan analisa, 

perancangan dan pembuatan aplikasi yang 

mampu membantu dalam mempelajari 

pengertian tentang ilmu Hadis dan dapat 

dilakukan melalui media mobile yang 

berbasis Android baik yang berupa smart 

phone maupun komputer tablet. Aplikasi 

yang dibuat akan diujikan pada berbagai 

jenis dan merk perangkat yang 

menggunakan sistem operasi Android 

untuk diketahui kehandalannya. Setelah 

itu, kuesioner akan diberikan kepada guru 

agama maupun siswa yang belajar ilmu 



Hadis untuk mengetahui efektifitas 

aplikasi yang dibuat. Android adalah 

sebuah sistem operasi untuk mobile yang 

berbasis linux dan bersifat open source. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka 

penulis berkeinginan untuk membuat 

“Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran 

Hadis Untuk Perangkat Mobile Berbasis 

Android” 

TINJAUAN PUSTAKA 

Arif Tri Septiawan (2012), dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengenalan dan 

Pembelajaran Cara Membaca Alquran 

(Ilmu Tajwid) Berbasis Android Mobile” 

menjelaskan proses perancangan dan 

pembuatan aplikasi pengenalan dan 

pembelajaran Al Qur’an khususnya ilmu 

tajwid mencakup materi hukum nun 

sukun/tanwin, idgham, lam ta’rif, waqaf, 

mad, qalqalah, mim sukun, nun dan mim 

tasdid yang menarik sehingga mudah 

untuk dimengerti dan dipelajari. Penulis 

juga merancang soal latihan tentang tajwid 

sebagai sarana evaluasi. Hasil kuesioner 

kepada calon pengguna menunjukkan 

bahwa program aplikasi yang dibuat sudah 

memenuhi harapan dan dapat digunakan 

sebagai pendamping buku teks yang ada, 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

dapat meingkatkan pemahaman.  

Ika Purwanti (2013) dalam 

makalahnya yang berjudul “Perancangan 

Aplikasi Pembelajaran Huruf Hijaiyah 

Berplatform Android Untuk Madrasah 

Baca Tulis Al-Quran Al-Fattah Desa 

Widodaren Kabupaten Ngawi” 

memaparkan bahwa aplikasi pembelajaran 

huruf hijaiyah untuk perangkat mobile 

berbasis Android dapat dikembangkan dan 

hasil kuesioner oleh pangguna 

menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat 

menarik untuk digunakan sebagai 

pendamping bahan-bahan ajar 

konvensional seperti buku teks, papan tulis 

dll sehingga mampu meningkatkan minat, 

motivasi dan pemahaman bagi peserta 

didik. 

Muhammad Sobri dan Leon 

Andretti Abdillah (2013) dalam 

makalahnya yang berjudul “Aplikasi 

Belajar Membaca Iqro’ Berbasis Mobile” 

memaparkan proses perancangan dan 

pembuatan program aplikasi pembelajaran 

membaca Al-Quran berbasis Iqro’ sebagai 

pendamping buku Iqro’ yang selama ini 

digunakan untuk media pembelajaran. 

Pada prinsipnya materi program aplikasi 

sama dengan buku Iqro’ aslinya namun 

dibuat lebih menarik dengan berbagai 

macam tampilan untuk menarik minat 

peserta didik. Hasil analisis kuesioner 

menunjukkan program aplikasi yang 

dibuat sudah sesuai harapan dan dapat 

meningkatkan motivasi dan minat peserta 

didik.  

Wulan Nunggraini (2012) pada 

penelitiannya yang berjudul “Perancangan 



Media Pembelajaran Ilmu Nahwu Berbasis 

Multimedia” menjelaskan tentang 

bagaimana merancang dan membuat suatu 

media aplikasi pembelajaran Ilmu Nahwu 

dengan menggunakan Adobe Flash CS5 

dengan materi kalimah, jumlah mufidah, 

mabni wa mu’rob dan contoh kalimat lain 

beserta latihan soal dengan cakupan materi 

tersebut. Program aplikasi ini memang 

tidak untuk perangkat mobile yang 

menggunakan sistem operasi Android 

namun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan media pembelajaran 

sebagai pendamping buku teks dapat 

meningkatkan minat dan tingkat 

pemahaman orang yang menggunakannya. 

METODE 

Penelitian yang dilakukan dapat 

digolongkan sebagai research and 

development karena akan melakukan 

perancangan dan pembuatan program 

aplikasi pembelajaran hadis untuk 

perangkat mobile yang berbasis Android. 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a) Analisis dan pengumpulan data 

kebutuhan sebagai bahan. Pada tahap 

ini peneliti akan mencari data-data 

mengenai meliputi: kebutuhan model 

aplikasi untuk pembelajaran hadis yang 

seperti apa yang diinginkan oleh 

pengguna, ketersediaan perangkat 

mobile, kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk pengembangan 

dan data-data tentang model 

pembelajaran hadis itu sendiri. 

b) Pemeriksaan kelengkapan data yang 

digunakan. Tahap ini akan melakukan 

apakah data yang diperlukan sudah 

lengkap semuanya, kalau sudah lengkap 

maka diteruskan ke tahapan berikutnya 

yaitu perancangan dan pembuatan 

aplikasi sedangkan apabila data yang 

didapatkan belum lengkap maka akan 

kembali ke proses melengkapi data. 

c) Perancangan dan pembuatan aplikasi. 

Proses yang akan dilakukan pada tahap 

ini meliputi: perancangan tampilan, 

perancangan materi, perancangan basis 

data, pemrograman, pengujian program 

aplikasi pada emulator dan analisisnya. 

Apabila program aplikasi yang sudah 

dibuat belum bekerja sesuai dengan 

yang diharapkan maka dilakukan 

perbaikan sedangkan apabila program 

aplikasi sudah bekerja sesuai dengan 

yang diharapkan maka lanjut ke tahapan 

berikutnya. 

d) Pengujian aplikasi dan Perbaikan 

kekurangan dan masalah jika terjadi 

kesalahan. Pada tahap ini, program 

aplikasi yang dibuat diujicobakan pada 

perangkat mobile kemudian dianalisis 

kekurangan dan kesalahannya. 

Parameter yang akan diamati adalah: 

waktu loading program aplikasi, 

kompatibilitas perangkat mobile untuk 



menjalankan aplikasi, apakah semua 

menu dan fungsi bekerja dengan baik 

dan parameter teknis lainnya. Apabila 

aplikasi yang dibuat belum bekerja 

secara optimal maka akan kembali ke 

tahapan berikutnya (perancangan dan 

pembuatan program aplikasi) namun 

apabila sudah berjalan dengan optimal 

maka dilanjutkan ke tahapan 

selanjutnya. 

e) Melakukan uji coba aplikasi dan survei 

kepada pengguna. Pada tahap ini 

program aplikasi yang sudah dibuat dan 

dimasukkan ke perangkat mobile yang 

berbasis Android diujicobakan kepada 

calon pengguna meliputi siswa sekolah, 

mahasiswa, guru, dosen dan orang 

awam yang belajar ilmu Hadis dan 

kemudian mereka diminta untuk 

mengisi kuesioner yang sudah 

disediakan untuk mengukur tingkat 

optimalitas program aplikasi yang 

dibuat dari sisi pengguna. 

 

f) Penyusunan laporan penelitian. 

Setelah semua data terkumpul maka 

tahap terakhir adalah menyusun laporan 

penelitian dan draft publikasi ilmiah 

untuk  seminar atau jurnal. 

 

Gambar 1. Flowchart Penenlitian 

HASIL ANALISIS DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian dengan judul aplikasi 

pembelajaran hadis berbasis android 

adalah penelitian untuk merancang dan 

membuat aplikasi pembelajaran ilmu 

Hadis untuk perangkat phone yang 

berbasis Android. Aplikasi pembelajaran 

hadis yang dibuat akan digunakan sebagai 

media pembelajaran dalam mempelajari 

pengertian ilmu hadis secara umum 

sehingga lebih mudah dipahami dan 

dimengerti oleh pengguna aplikasi. 



Aplikasi ini mampu berjalan pada 

device android mulai dari versi 3 hingga 

versi 4.1.2 (Jellybean) baik untuk mobile 

phone maupun tablet PC. 

 

Gambar 2. Pengujian  dan mobile phone 

Sesuai dengan tujuannya, aplikasi 

ini untuk menumbuhkan minat  dan 

memudahkan user dalam mempelajari 

serta memahami hadis melalui media 

elektronik dengan pengenalan materi dan 

latihan soal. 

 

Gambar 3. Halaman menu utama 

Pertama kali menjalankan aplikasi 

akan muncul halaman Welcome screen. 

Setelah halaman Welcome screen selesai, 

maka user akan diarahkan menuju pada 

halaman menu utama yang terdapat 

beberapa tombol pilihan materi utama 

untuk masuk menuju sub-menu 

berikutnya. Selain tombol pilihan materi 

utama, terdapat juga tombol bantuan, 

tentang aplikasi dan tombol keluar aplikasi 

pada halaman menu utama. 

 

Gambar 4. Halaman materi 

Halaman materi menampilkan 

penjelasan dari item materi yang dipilih 

yang dabat dibaca dan dipahami oleh 

pengguna aplikasi. 



 

Gambar5.Halaman pencarian 

Halaman pencarian berisi fitur 

pencarian materi , ketika teks dipilih maka 

akan menampilkan isi materi yang 

diinginkan. 

  

Gambar 6. Halaman soal latihan 

Halaman soal berisi pertanyaan-

pertanyaan yang diacak untuk setiap kali 

sesi. Pertanyaan dalam satu sesi sebanyak 

sepuluh buah dan ketika user selesai 

menjawab sepuluh pertanyaan tersebut, 

maka akan muncul skor berdasarkan 

jumlah jawaban yang benar. 

Pengujian aplikasi dilakukan secara 

teknis menggunakan mobile phone dan 

tablet PC serta melakukan pengisian 

kuisioner kepada 25 orang . Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui respon user 

terhadap aplikasi dan juga menangani 

kesalahan maupun kekurangan baik materi 

maupun isi dari aplikasi. 
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Gambar6. Grafik prosentase kuisioner  

 

Perhitungan menggunakan skala 

likert untuk mengetahui prosentase 

interpretasi responden dengan persamaan 

berikut : 

P = 
     ( )

    
     ........................(i) 



dimana P = Prosentasi interpretasi 

 Nilai(S) = Ʃ jumlah 

 Smax = Ʃ maksimal 

Sehingga diperoleh persentase 

respon pengguna kesuluruhan sebagai 

berikut : 

a. 85,6% responden menyatakan 

tampilan aplikasi menarik.  

b. 85,6% responden menyatakan 

tampilan aplikasi ini jelas. 

c. 81,6% responden menyatakan 

tampilan aplikasi ini efektif. 

d. 88%  responden menyatakan tampilan 

aplikasi mudah dioperasikan. 

e. 91,2% responden menyatakan 

tampilan aplikasi mudah dipahami. 

f. 90,4% responden menyatakan 

tampilan materi sesuai dengan 

kebutuhan. 

g. 85,6% responden menyatakan 

tampilan materi aplikasi bermanfaat. 

KESIMPULAN 

Telah dibuat aplikasi pembelajaran 

hadis berbasis android sebagai sarana 

pembelajaran materi-materi hadis, yang 

berisi beberapa pengertian dan istilah 

istilah dalam ilmu hadis sehingga 

pengguna dapat memahami tentang imu 

hadis. 

Menurut hasil pengujian melalui 

kuisioner yang dibagikan kepada beberapa 

respoden masyarakat baik dalam 

lingkungan kampus UMS maupun diluar 

lingkup kampus diperoleh kesimpulan 

bahwa aplikasi pembelajaran hadis mobile 

menarik, jelas mudah dioperasikan, cukup 

efektif, mudah dipahami dalam 

penggunaannya dan materi yang ada di 

dalamnya sesuai dengan kebutuhan, 

materi-materinya sangat bermanfaat. 
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