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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ibadah haji merupakan ibadah pokok yang menjadi salah satu 

rukun islam kelima, sesuai hadis Nabi yang mengatakan: Islam itu dibina 

atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah 

dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, membayar 

zakat, puasa ramadhan, dan haji ke baitullah bagi yang mampu 

melakukannya. 

Permasalahan haji yang timbul saat ini juga harus diperhatikan, 

karena tidak sedikit juga masalah seperti tersesat atau hilang dari 

kelompoknya. Meskipun setiap jamaah mempunyai pembimbing, pada 

kondisi tertentu bisa jadi seorang jamaah terlepas dari pembimbingnya. 

Jika jamaah yang lepas dari pembimbingnya memiliki panduan dan 

menguasai manasik haji tentu tidak akan menambah beban jamaah itu 

sendiri. Jamaah tersebut dapat melakukan manasik sendiri tanpa harus 

disertai pembimbingnya. 

Oleh sebab itu perlu alat bantu untuk mengetahui tentang haji 

mulai dari cara-cara hingga syariat-nya, agar tidak terjadi kekeliruan 

dalam hal pelaksanaannya agar sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. 

Maka diperlukan aplikasi alat bantu agar memudahkan calon jamaah haji 

dalam melaksanakan atau menghafalkan tiap-tiap tata cara manasik haji 



2 
 

 
 

tersebut. Dengan kemajuan tekhnologi maka penulis akan mencoba 

membuat aplikasi manasik haji berbasis android. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penulis memilih tema APLIKASI ALAT BANTU MANASIK 

HAJI BERBASIS ANDROID. Rumusan masalah yang ditemukan dari 

uraian judul tersebut adalah bagaimana membuat aplikasi manasik haji 

yang mudah di operasikan oleh jamaah haji atau pun khalayak umum. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penulis lebih mengkhususkan pada bagian pembuatan aplikasi 

manasik haji yaitu sebagai alat bantu manasik seperti peta dan tata cara. 

Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam melakukan 

suatu pembahasan diperlukan adanya batasan masalah, batasan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Aplikasi hanya dapat diinstal pada OS Android. 

1.3.2 Digunakan sebagai alat bantu. 

1.3.3 Aplikasi hanya bersifat offline dan online untuk peta. 

1.3.4 Untuk Penggunaan pada tablet atau Smartphone. 

1.3.5 Hanya memuat lingkup rute manasik. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Agar dapat memahami dari suatu permasalahan yang ditemukan, 

maka penulis mengemukakan tujuan dalam penyusunan tugas akhir ini 

yaitu membuat Aplikasi Alat Bantu Manasik Haji yang bertujuan untuk 

mempermudah para jamaah haji dalam melaksanakan tuntunan ibadah haji 

dan para khalayak umum yang ingin belajar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis mengharap dengan dibuatnya program aplikasi ini dapat 

berguna bagi semua pihak, baik para jamaah haji, calon jamaah haji, 

ataupun masyarakat khalayak umum. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan adalah uraian tentang penyusunan proposal 

tugas akhir secara singkat dan jelas. Untuk mempermudah melihat dan 

mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, 

maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

a. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pemnbimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 
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halam daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman dafatar lampiran, arti 

lambang dan singkatan dan abstraksi. 

b. Bagian Utama Skripsi. 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

1. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan landasan 

dalam penelitian dan pengertian program yang digunakan. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab  ini  menguraikan  tentang jenis penelitian yang dilakukan, 

sumber data yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulam data yang 

dilakukan, serta analisa semua permasalahan yang ada.  
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

            Bab ini berisi gambaran  tahapan penelitian dan hasil  dari aplikasi 

alat bantú manasik haji dan analisisnya sehingga didapat bukti kuat yang 

sesuai dengan  hipotesis yang dilakukan. 

BAB V  PENUTUP 

                   Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada 

pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat 

analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar 

untuk mengatasi masalah dan kelemahan dari sistem  yang ada 

sebelumnya. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


