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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang  

Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan 

dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi 

infomasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena 

computer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang 

semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga 

memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. 

Dalam Islam mengakui secara pasti eksistensi dan fenomena gangguan Jin 

dan segala macam gangguan lainnya. Tentunya hal ini bersumber dari sunnah 

Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam. Fenomena di masyarakat kita yang 

mengobati penyakitnya dengan jimat dan menjaga diri dari godaan syaitan dengan 

mengikuti cara-cara musyrik tanpa mereka sadari. Mereka mengandalkan benda-

benda jimat (penjaga keselamatan) dalam berbagai bentuk dan rupa seperti: Keris, 

tombak, gelang, cincin, kalung, sabuk, potongan kayu, potongan kulit binatang, 

taring babi, kuku harimau, bungkusan kemenyan, batu akik, tanah kuburan, 

potongan kain kafan, dan sebagainya yang berasal dari dukun ataupun diperoleh 

dari tempat-tempat yang dianggapnya keramat, atau barang-barang yang sudah 

dijadikan sebagai jimat secara turun temurun.  

Mengenai cara-cara penyembuhan atau menanggulanginya yang sesuai 

syariat islam dan tidak mengandung kesyirikan, terutama bagi mereka atau 

seseorang yang terkena sihir maupun gangguan jin. Tuntunan itu yang dimaksud 

dengan pembacaan ayat-ayat tertentu dari Al-Qur‟an dan do‟a-do‟a yang sesuai 

dengan Sunnah Rasulullah Sholollahu‟alaihi Wassalam, yaitu dikenal dengan 

metode Ruqyah syar‟i. Metodologis ruqyah syar‟i ini telah dikuatkan dengan hasil 

penelitian eksperimen Dr. Al-Qadhi di Klinik Akbar di Kota Florida, Amerika 

Serikat, yang dikutip oleh Malik Badri, membuktikan bahwa dengan sekedar 

mendengarkan bacaan Al-Qur‟an, baik mereka mengerti bahasa Arab maupun 
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tidak, seorang Muslim akan merasakan di dalam dirinya perubahan psikologis dan 

fisiologis. Di antara perubahan psikologis yang ditemukan adalah berupa adanya 

penurunan tingkat kecemasan dan kegelisahan di satu pihak, dan munculnya rasa 

bahagia, stabilitas emosi, kejernihan fikiran, serta perasaan puas dan damai di 

pihak lain. Sedangkan perubahan fisiologis yang ditemukan sebagai efek dari 

mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur‟an adalah berupa menurunnya tekanan 

darah, menurunnya detak jantung, dan meningkatnya kekebalan terhadap berbagai 

jenis penyakit. Dalam keseluruhannya, hasil eksperimen Dr.Al-Qadhi 

membuktikan bahwa 97% dari keseluruhan kasus, ternyata bacaan Al-Qur‟an 

membawa pengaruh pada hadirnya perasaan tenang yang nyata. 

Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Qur‟an dan dengan 

apa yang ditegaskan dari Nabi berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang 

bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah Swt berfirman dalam kitab-

Nya, yakni dalam Al-Qur‟an surat Fushshilat ayat 44 yang artinya : “Katakanlah, 

Al-Qur‟an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman”. 

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan adanya sistem informasi yang 

dapat membantu seorang muslim agar dapat melakukan pengobatan dengan 

metode ruqyah syar‟iyyah dengan mengenali gejala-gejalanya terlebih dahulu dan 

agar terhindar dari kemusyrikan yaitu pergi ke dukun. 

 

I.2  Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dari penulis adalah karena banyak masyarakat yang masih 

percaya dengan dunia perdukunan dan tidak mengerti cara pengobatan islam yang 

sesuai syariat dan tuntunan nabi untuk mengobati gangguan jin dan sihir. 

Tujuannya adalah agar masyarakat mengerti dan memahami cara 

pengobatan gangguan jin dan sihir yang sesuai dengan syariat islam, dan agar 

masyarakat tidak terjerumus ke dalam lubang kemusyrikan dengan mendatangi 

para dukun dan mempercayai jimat-jimat atau benda keramat. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan pada penelitian ini, yaitu : Bagaimana membimbing masyarakat 
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agar dapat mengenali ciri-ciri seorang/keluarganya terkena gangguan jin atau sihir 

dan bagaimana cara mengatasinya sesuai syariat islam dan sunnah nabi dengan 

metode ruqyah syar‟iyyah.  

 

I.4  Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini, hanya menerangkan bagaimana cara melakukan ruqyah 

syar‟iyyah dan mengenali segala bentuk gangguan yang disebabkan oleh jin serta 

penyebabnya. 

 

I.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi user atau masyarakat adalah memberikan informasi kepada 

user mengenai ciri-ciri gangguan jin dan sihir, serta mengajari user teknik-teknik 

pengobatan yang sesuai dengan syariat islam, dapat menghemat biaya dan waktu 

karena data diolah menggunakan smartphone android sehingga user tidak perlu 

pergi ke tempat-tempat pengobatan.  

 

I.6  Luaran Yang Diharapkan 

Sebuah aplikasi sistem informasi yang semoga dapat membantu masyarakat 

muslim dan nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dan contoh untuk orang-

orang yang ingin mengembangkan sistem informasi. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar Proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub 

bab. Berikut ini adalah sistematika penulisannya secara lengkap : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memaparkan dan menguraikan gambaran secara umum tentang 

latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, 

luaran sistem/dihasilkan hingga sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dan dibutuhkan  

penulis dalam pembuatan Proposal. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu 

metodologi Prototyping. 

BAB IV ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa sistem berjalan yang digunakan 

di sistem yang lama. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan daftar tulisan atau karya ilmiah yang mencantumkan judul buku, 

nama pengarang, penerbit  yang ditempatkan pada bagian akhir suatu 

karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad yang merupakan 

referensi yang diperlukan dalam penulisan. 

RIWAYAT HIDUP 

Memuat riwayat professional bukan personal, di dalamnya diuraikan tempat 

dan tanggal penulis dilahirkan, nama kedua orang tua, riwayat pendidikan 

dan pengalaman organisasi dengan menyebutkan secara singkat riwayat 

jabatan. Pada halaman ini juga dilengkapi Foto penulis. 

LAMPIRAN 

Merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan 

tugas akhir ini.  
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