
I-1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menanamkan pendidikan agama Islam bukan pekerjaan yang mudah. 

Masyarakat akan cenderung menanyakan banyak hal terkait yang diajarkan, seperti 

pada Do’a sehari-hari. Banyak sekali Do’a harian yang bisa diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagian dari masyarakat mengetahui dan juga sering 

mengamalkan, ada masyarakat yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, dan ada 

masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali amalan Do’a sehari-hari. 

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SHALALLAHU ALAIHI 

WASSALAM yang memiliki semangat dalam memberikan nasihat kepada umatnya. 

Nabi Muhammad telah meninggalkan petunjuk yang jelas dan jalan yang terang 

benderang dalam masalah Do`a, demikian pula dalam urusan agama, urusan dunia dan 

urusan lainnya. Tidak ada perkara yang baik, melainkan beliau telah memberikan 

contoh untuk seluruh manusia, mendorong dan memotivasi umatnya agar 

menekuninya. Tidak ada satu keburukan melainkan beliau telah memperingatkan dan 

mencegah umatnya dari hal tersebut serta menjelaskan akibat buruknya. Allah 

berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60: 

لموَن ََجَّنََّ  َيۡدخم َباَدِتي س َ وَن َعۡن عي م تَۡكِبي يَن يَس ۡ ي َّلَّ
 
نَّ ٱ

ِ
ۚۡ إ ۡ ۡب لَُكم تَجي ٓ َٱس ۡ وِني ۡدعم

 
م ٱ ريينَ  َوقَاَل َربُُّكم َدإخي   

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 

menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". 

Do’a adalah memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah 

SUBHANAHU WA TA’ALA. Umat Muslim dianjurkan berdo’a kepada Allah setiap 

saat, karena Allah akan selalu mendengar dan mengabulkan atas Do’a-Do’a 

hambaNya. Dalam Islam berbagai aktifitas memiliki Do’a tersendiri agar setiap yang 

dilakukan bisa menjadi berkah dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Namun hal 
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ini mendapat kendala karena banyak orang Muslim yang tidak hafal Do’a pada setiap 

aktifitas yang dilakukan, seperti Do’a sebelum tidur, Do’a bangun tidur, Do’a 

berpergian, Do’a masuk masjid, Do’a keluar masjid dan Do’a lainnya.  

Faktor yang mempengaruhi seorang Muslim tidak hafal dengan Do’a sehari-

hari salah satunya adalah tidak tahu akan lafadz Do’a tersebut. Hal ini disebabkan 

karena kurang membaca atau tidak ingin mencari tahu lafaz Do’a yang dianjurkan 

untuk diucapkan ketika akan melaksanakan kegiatan. Padahal melafazkan Do’a ketika 

akan melaksanakan kegiatan sehari-hari dapat menambah keberkahan ketika 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah kebiasaan. Seseorang yang 

tidak hafal dengan Do’a sehari-hari dapat disebabkan karena tidak terbiasa melafazkan 

Do’a ketika akan melaksanakan kegiatan. Kebiasaan tidak melafazkan Do’a ini 

merupakan kebiasaan yang tidak bagus, bekerja tanpa berdo’a mengakibatkan 

pekerjaan tersebut tidak diberkahi oleh Allah. Padahal kegiatan apapun yang dilakukan 

manusia di muka bumi ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah 

Subhanahu Wata’ala. 

Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan perkembangan teknologi. Pada saat 

ini teknologi smartphone berkembang sangat pesat. Umat Islam bisa memanfaatkan 

teknologi smartphone ini untuk membantu manusia dalam mencari, menghafal dan 

mempelajari Do’a. Developer banyak membangun Aplikasi dalam aspek keagamaan 

seperti Aplikasi Do’a Anak Muslim, Do’a-Do’a Harian, Al-Qur’an dan aplikasi 

lainnya. Namun Aplikasi yang tersedia di Playstore pada saat ini belum memfasilitasi 

perintah menggunakan suara. 

Pada aplikasi DO’A yang akan dibangun penulis akan menambahkan fitur 

perintah suara (voice command recognition) dengan memanfaatkan Google Speech 

API. Jika menambahkan fitur voice command recognition pengguna cukup 

mengucapkan Do’a yang ingin dicari. Cara kerja aplikasi yang akan dibangun sama 

seperti Google Voice, Siri, Alexa dan Cortona. Aplikasi yang akan dibangun ini 

menjadi asisten pintar dalam mencari, menghafal dan mempelajari Do’a. Contoh 
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implementasi aplikasi yang akan dibangun seperti”Do’a sebelum makan” pengguna 

langsung menyebutkan do’a sebelum makan dan aplikasi akan memulai melafazkan 

do’a sebelum makan. Dalam menggunakan aplikasi ini penulis merekomendasikan 

untuk menggunakan perangkat penjelas suara seperti Headset. Menggunakan Headset 

bisa membantu pengguna untuk memberikan perintah suara dan output suara yang akan 

diterima oleh pengguna akan jelas terdengar. 

Dalam mendukung penelitian ini maka perlu pemaparan dari beberapa hasil 

penelitian sebelumnya seperti “Perancangan Aplikasi Do’a Dan Wirid Harian Muslim 

Berbasis Android”(Djafar, 2016), “Rancang Bangun Aplikasi Ibadah Dzikir Dan Do’a 

Harian Berbasis Android”(Satria, Tresnawati, & Saepuloh, 2010), “Rancang Bangun 

Aplikasi Mobile Pembelajarn Do’a Islami Menggunakan Aumented Reality”(Rahayu, 

2015), “Perancangan Aplikasi Voice Command Recognition Berbasis Android Dan 

Arduino Uno”(Akhmad Wahyu Dani, Andi Adriansyah, 2016), “Aplikasi Do’a Sehari-

Hari Untuk Anak Muslim Berbasis Android Pada Tk/Tpa Al-Mujahiddin Pepabri 

Sungailiat”(Lestari, 2014). 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembangunan aplikasi berbasis 

Android diangkat menjadi sebuah judul skripsi yaitu “Aplikasi Do’a Sehari-Hari 

Berbasis Android Dengan Google Speech API” aplikasi ini bisa membantu 

masyarakat dalam mencari, mempelajari dan menghafal Do’a sehari-hari. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan sebenarnya dapat dicapai. 

Berikut batasan masalah dalam pembuatan aplikasi: 

1. Pengenalan suara hanya dengan Bahasa Indonesia 

2. Perintah input suara sesuai pada list do’a 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk dibangun 

aplikasi Do’a Sehari-Hari menggunakan perintah suara untuk membantu dan 

mempermudah pengguna dalam mencari, mempelajari dan menghafal do’a sehari-hari.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah gambaran umum untuk menyusun laporan skripsi 

ini, disusun oleh penulis yang didalamnya terdiri dari enam bab dan masing masing 

bab akan dibahas sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas teori-teori yang mendukung dalam proses pengerjaan 

tugas akhir. Teori yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu Do’a, Google 

Cloud Speech API, Android, Unified Modeling Language (UML), Penelitian 

Terkait, Aplikasi Pembanding. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rangkaian tahapan dalam penelitian, tahapan 

pengumpulan data, analisa kebutuhan aplikasi, perancangan perangkat lunak, 

implementasi, pengujian sistem dan waktu penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisa kebutuhan, kemudian melakukan perancangan 

terhadap desain yang dibutuhkan untuk merancang dan membangun aplikasi 

tersebut. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan implementasi, bentuk hasil dari sistem yang telah dirancang 

sebelumnya dan melakukan pengujian. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang berisikan tentang kesimpulan dan saran 

dari penulis. 


