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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga 

karena jika kesehatan terganggu maka produktivitas juga akan terganggu. 

Banyak cara untuk menjaga kesehatan baik dengan pola hidup sehat dan 

mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun meski 

begitu tak jarang meski telah menjalani berbagai cara namun kita masih 

memiliki kemungkinan terkena suatu penyakit baik itu dari faktor 

eksternal ataupun internal.   

Untuk mengobati penyakit maka diperlukan sebuah teknik 

pengobatan baik itu tradisional ataupun modern tergantung seberapa parah 

penyakit tersebut. Ada banyak sekali metode pengobatan mulai dari 

pengobatan salah satunya metode pengobatan islami dari yang bersumber 

hadist para nabi  dan pengalaman para nabi. Indonesia sendiri termasuk 

negara dalam kategori negara dengan penganut islam terbanyak dimana 

mencapai angka 87,2% penduduk Indonesia adalah beragama islam.  

Namun tidak banyak masyarakat Indonesia mengetahui teknik atau 

metode pengobatan yang berasal dari hadist, hanya ulama-ulama dan 

orang-orang tertentu saja benar-benar mengerti tentang metode ini. 

Beberapa contoh metode pengobatan islami adalah teknik bekam, gurah, 

dan ruqiyah. Tidak sedikit yang justru ragu untuk mencoba metode 

pengobatan ini karna kurangnya pengetahuan dan informasi tentang 

metode pengobatan islami ini Padahal metode pengobatan ini cukup 

efektif dalam mengatasi suatu penyakit.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

 Tidak banyak yang mengetahui dan masih ragu untuk melakukan 

pengobatan dengan cara islami dikarenakan kurangnya informasi yang 

menyediakan informasi tentang metode pengobatan islami. Berdasarkan 

masalah tersebut maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam 

skripsi ini adalah bagai mana cara menyediakan informasi tentang metode 

pengobatan islami berdasarkan hadist dan petunjuk nabi dengan dengan 

membangun Sistem Informasi Pengobatan Islami berbasis Web. 

1.3.  Batasan Masalah 

1. Metode pengobatan dalam sistem ini berdasar pada kitab ibnu qayyim 

2. Dalam sistem pencarian dapat dicari berdasarkan gejala,penyakit,dan 

terapinya. 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem 

informasi kesehatan islami dengan kitab ibnu qayyim al-jauziyyah sebagai 

sumbernya dengan harapan dapat memberikan informasi pengobatan dan 

berbagai teknik pengobatan islami sesuai petunjuk nabi kepada 

masyarakat. Diharapkan sistem ini juga dapat menjadi sumber 

pembelajaran mengenai kesehatan dan metode pengobatan yang berasal 

dari pengalaman nabi. 

1.5.  Manfaat 

Dengan adanya sistem informasi ini masyarakat dapat lebih 

mengenal berbagai macam metode pengobatan islami dan masyarakat 

tidak mencari informasi dalam buku dan artikel yang beredar di internet 

yang terkadang kurang valid atau diragukan kebenarannya, karena data 

yang ada dalam sistem  ini bersumber dari kitab popular Ibnu qayyim al-

jauzyyah. 

 

 


