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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Para ulama banyak melakukan kajian terhadap hadits. Terdapat buku-buku 

atau jurnal  yang menerangkan tentang hadits dan kajian-kajian hadits dengan 

berbagai variasinya. Banyak kita ketahui bahwa awal pembukuan hadits ialah pada 

masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz tepatnya pada tahun 100 H. Mulai sejak itu 

berkembanglah ilmu hadist sampai saat ini. Banyak kajian-kajian tentang hadits 

yang membahas masalah ibadah, aqidah dan mu’amalah(Safarsyah, 2018). 

Hadits merupakan salah satu sumber hukum ajaran agama islam, berada di 

posisi kedua setelah Al-Quran. Hadits menjadi landasan yang cukup kuat untuk 

melengkapi pemahaman umat muslim terhadap pesan-pesan dalam Al-Qur’an. 

Fungsi hadits atau sunnah berkaitan dengan Al-Quran, hadits dapat menjadi 

pemerinci Al-Quran, juga sebagai penjelas dan penerang baginya (Pratiwi, 2017). 

Hadits  adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari 

Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun dasar hukum dalam 

agama islam. Sesuai dengan perintah Al-Quran untuk menjadikan Nabi Muhammad 

sebagai teladan yang baik dan mematuhi segala perilakunya. 

Agama Islam sebagai sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam berbagai 

aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya permasalahan kesehatan.  Dalam 

doktrim islam, menjaga kesehatan lebih baik daripada menanggulangi penyakit. 

Nabi Muhammad SAW adalah panutan terbaik dari segi apapun terlebih dalam 

menjaga kesehatan, beliau sangat menjaga kebugaran  fisik serta mental maka dari 

itu pentingnya kita dalam menerapkan sunnah  Nabi SAW dalam kehidupan 

(Nurhayati, 2016).   

Di  era perkembangan internet sekarang, banyak masyarakat yang mencari 

pengobatan herbal sesuai hadits Rasulullah di internet tetapi terkadang informasi 

yang didapatkan tidak valid. Banyak artikel-artikel atau dokumen yang tidak jelas, 

pada akhirnya membuat bingung pembaca. Pencarian informasi tersebut terhalang 

oleh search engine yang minim dan terkadang tidak mencantumkan haditsnya 

sehingga membuat ragu pembaca. Dalam HR.Muslim “Setiap penyakit ada 
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obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat  untuk satu penyakit, maka akan 

sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla.” Maka dari itu 

terbentuklah judul “PENGOBATAN HERBAL BERDASAR HADITS 

RASULULLAH BERBASIS WEB” (Nurmala, 2020). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan 

masalah, bagaimana cara membangun sistem informasi pengobatan herbal 

berdasar hadits rasul berbasis web guna mempermudah pencarian. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

membuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi berbasis web sederhana. 

2. Sistem ini mempunyai 2 Hak Akses yaitu, Admin dan User. 

3. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

dengan pengobatan herbal berdasarkan hadits. 

4. Perancangan sistem informasi ini menggunakan PHP sebagai bahasa 

pemrograman, MySQL sebagai database dan Apache sebagai web 

server. 
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1.4 Tujuan 

Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat mempermudah user dalam 

mencari informasi terkait pengobatan herbal berdasarkan hadits Rasulullah.  

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengguna untuk 

memudahkan mencari informasi terkait pengobatan herbal berdasarkan hadits 

Rasulullah. 

 


