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ABSTRAK 

Nama : Haidir 

Nim : 60200110029 

Jurusan : Teknik Informatika 

Judul : Aplikasi  Pembelajaran Shalat Wajib dan Sunnah Secara 

Digital Berbasis Android 

Pembimbing I : Dr.Kamaruddin,M.M 

Pembimbing II : Faisal, S.T., M.T. 

 

  Kesibukan dunia di zaman modern ini semakin lama semakin membuat  

seseorang terkhusus ummat Islam diberbagai kalangan belum mengerti tentang 

apa yang harus di lakukan dalam melakukan kewajiban shalat. Shalat merupakan 

rukun Islam kedua setelah syahadat dimana hukumnya adalah wajib bagi ummat 

muslim. Permasalahan yang dihadapi cukup kompleks apabila orang – orang yang 

ingin melaksanakan shalat sesuai dengan syari’at Islam ini tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup atau pengalaman dalam melaksanakan shalat. 

Berdasarkan hal ini maka perlu dibuat aplikasi untuk smartphone yang dapat 

membantu seseorang dalam pemeblajaran shalat dan mempelajari ilmu tentang 

shalat kapan saja dan dimana saja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

membuat aplikasi pembelajaran shalat wajib dan sunnah yang dapat berjalan 

dengan baik di sistem operasi Android untuk membantu masyarakat dalam 

melaksanakan shalat sesuai syariat islam. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Eksperimen sedang metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu saintifik. Adapun metode 

perancangannya menggunakan metode Prototype. Aplikasi ini mencakup 

beberapa konten yaitu materi tentang shalat, bacaan shalat, tata cara shalat, 

manfaat gerakan shalat, tata cara wudhu. Hasil dari pengujian aplikasi ini 

menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan 

keinginan. Kesimpulannya bahwa aplikasi “Pembelajaran Shalat” ini dapat 

membantu dalam melaksanakan shalat dan dapat berjalan dengan baik di 

smartphone bersistem operasi Android. 

Kata Kunci: Pembelajaran Shalat, Materi, Android 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini penggunaan teknologi gadget marak di kalangan masyarakat 

umum dengan berbagai jenis dan fitur-fitur layanan disediakan yang menjadi daya 

tarik bagi penggunanya. Semisal smartphone, yang merupakan mobile phone 

dengan berbagai fitur-fitur canggih serta layanan-layanan sangat memudahkan 

penggunanya. Salah satu sistem operasi untuk smartphone adalah sistem operasi 

Android. Android merupakan sistem operasi open source sehingga memudahkan 

para developer untuk pengembangan pada sistem operasi Android tersebut. Salah 

satu contoh penelitian yang akan dilakukan yaitu membuat aplikasi pembelajaran 

shalat wajib dan shalat sunnah berbasis Android, pengguna aplikasi akan lebih 

mudah untuk mempelajari shalat dan manfaat dari setiap gerakannya karena dapat 

dibawa kemana saja. 

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk 

mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk 

mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama 

yang kaffah (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas 

dalam Al-Quran dan hadits. 

Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah 

melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun 

Islam terdiri dari lima yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan 

shalat, zakat, puasa dan naik haji bagi yang mampu,  Rukun Islam yang kedua 
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yaitu shalat, shalat terbagi menjadi 2 bagian yaitu menunaikan shalat yang 

dilakukan lima kali sehari oleh setiap umat muslim di setiap waktunya, dan 

adapun shalat sunnah yang dilakukan oleh umat muslim dalam waktu sudah 

ditentukan. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al – Baqarah / 43 : 2 

                         

Terjemahnya: 

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku' (Q.S Al-Baqarah 43 : 2) 

 

Adapun maksud dari ayat tersebut yaitu agar mereka mendirikan shalat, 

yaitu melaksanakan shalat denga cara sebaik-baiknya, dengan melengkapi segala 

syarat-syarat dan rukun-rukunya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah 

ditentukan, dan menghadapkan seluruh hati kepadanya dengan tulus dan khusyuk, 

inilah jiwa dari ibadah shalat. Adapun bentuk lahir dari pada ibadah shalat ini 

adalah formalitas yang dapat berbeda-beda caranya menurut perbedaan agama, 

namun isi dan jiwanya tetap sama. 

Pada prinsipnya hukum Islam memberikan kemudahan bagi manusia dalam 

menjalankan ibadah, salah satunya mengenai cara shalat yang baik dan benar, 

kurangnya pemahaman tentang agama Islam dalam hal ibadah khususnya di 

dalam shalat mengenai tata cara shalat ataupun pelaksanaannya, sehingga 

terjadilah saling salah menyalahkan satu sama lainnya. Mereka menganggap 

ajaran merekalah yang paling benar sedangkan yang lainnya berkata demikian 

pula, bahkan sempat ada yang mengatakan 'sesat ajarannya' padahal sesama 
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muslim itu sendiri, sehingga lahirlah paham fenimisme yaitu orang yang kurang 

pengetahuan agamanya dan pada akhirnya berpendapat bahwa agama itu relative 

kebenarannya (Religius Relativisme), karena itu semua berlandaskan atas dasar 

kurangnya pemahaman akan pentingnya pembelajaran PAI (pendidikan agama 

islam) terkhusus pembelajaran tata cara shalat. Maka kebutuhan akan moral dan 

penanaman keyakinan sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia khususnya ummat 

Islam. Adanya perbedaan pendapat tata cara shalat baik itu dari gerakan maupun 

bacaan dikarnakan masih kurangnya pemahaman. Dengan kondisi seperti ini 

pembelajaran tata cara shalat sesuai syariat  islam berperan penting pada 

kesempurnaan dari shalat wajib dan shalat sunnah itu sendiri. 

Salah satu contoh pembelajaran tata cara shalat yang terdapat pada sekolah 

umum yaitu masih kurangnya pendalaman ilmu agama tentang shalat, menjadi 

materi yang kurang di prioritaskan, contohnya dengan alokasi waktu yang sangat 

minim dan kurangnya arahan guru terhadap materi yang diajarkan kepada siswa 

karena materi yang disajikan hanya berlandaskan dari satu sumber saja yaitu 

mengikuti kurikulum yang berjalan atau berlaku  pada sekolah tersebut sehingga 

siswa kurang memahami secara keseluruhan.  

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Huud / 114 : 11  
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Terjemahnya : 

dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan 

pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-

perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 

buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka pada tugas akhir ini, akan dibuat suatu 

aplikasi yang menjelaskan tentang shalat itu dengan menggunakan smartphone 

berbasis android. Aplikasi pembelajaran shalat wajib dan sunnah ini nantinya akan 

mempermudah bagi umat muslim dalam mempelajari tata cara shalat dan manfaat 

dari setiap gerakan shalat itu sendiri.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

pokok permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana membangun aplikasi 

pembelajaran shalat wajib dan shalat Sunnah secara digital berbasis Android? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada 

pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus 

penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android. 

2. Target pengguna aplikasi ini adalah seluruh umat muslim.  

3. Aplikasi ini tidak membahas tatacara shalat duduk, shalat baring dan 

shalat isyarat. 

4. Aplikasi ini hanya menjelaskan tentang pembelajaran tatacara shalat 

wajib dan sunnah serta manfaat setiap gerakan shalat  
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Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan deskripsi 

fokus yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. 

1. Aplikasi pembelajaran shalat ini adalah suatu bentuk perangkat lunak yang 

berjalan di smartphone berisikan konten berupa bagaimana tata cara shalat 

wajib dan sunnah serta manfaat dari setiap gerakan shalat. 

2. Aplikasi ini menjelaskan tentang Shalat wajib ada 5 waktu dan shalat 

Sunnah ada 14 macam shalat dimana di perintahkan dalam Al-Qur’an 

harus melaksanakan shalat wajib. 

3. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux 

yang menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam 

peranti bergerak (Arifianto, 2011). 

D. Kajian Pustaka 

Pada penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang dianggap memiliki 

kesamaan dan perbedaan yang telah ditemukan, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Daud (2011), dengan judul penelitian “Pembangunan aplikasi 

informasi shalat berbasis multimedia menggunakan flashlite mobile aplication”, 

dimana aplikasi ini berbasis mobile yang mendukung flashlite. Adapun persamaan 

pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu isi dari konten 

aplikasi ini membahas tentang shalat fardhu saja. Adapun perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pada pembuatan aplikasi ini berjalan di smartphone 

berbasis Android dan akan di tambahkan pembelajaran shalat sunnah dengan 
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materi berupa manfaat dari setiap gerakan sholat agar pengguna aplikasi tahu akan 

manfaat dari gerakan shalat itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi (2008) dengan judul penelitian “Aplikasi 

pembelajaran gerakan dan bacaan shalat berbasis Macromedia Flash ”, dimana 

aplikasi ini berbasis dekstop yang bersystem operasi windows. Adapun isi dari 

konten aplikasi tersebut hanya berupa penjelsan teks dan gerakan shalat dengan 

system operasi windows. Adapun persamaan pada penelitian yang akan dilakukan 

yaitu materi yang disajikan mengenai gerakan shalat dan adapun perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada pembuatan aplikasi ini berjalan 

di smartphone berbasis android dan akan di tambahkan materi sebagai bahan 

pembelajaran yang berisikan konten video dan penjelasan berupa suara agar 

pengguna aplikasi lebih mudah untuk memahaminya. 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membangun 

aplikasi pembelajaran shalat wajib dan shalat sunnah secara digital berbasis 

Android sehingga dapat membantu setiap pelaksanaan shalat itu sendiri. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan bagi dunia akademik 

Sebagai kontribusi positif untuk kemajuan wawasan keilmuan 

teknologi informasi yang diintegrasikan dengan agama serta untuk 

pengembangan pada masa yang akan datang. 
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b.  Kegunaan bagi pengguna 

Sebagai media bantu dalam mempelajari shalat wajib dan shalat 

sunnah khususnya pengguna sistem operasi Android. 

c. Kegunaan bagi mahasiswa 

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan 

pemahaman tentang struktur dan sistem kerja dalam pengembangan aplikasi 

pada sistem operasi Android.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Aplikasi 

Istilah aplikasi berasal dari bahasa inggris application yang berarti penerapan, 

lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah 

suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu 

fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat 

digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus komputer 

eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan 

salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah 

komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang 

diharapkan.  

 Adapun definisi Aplikasi menurut para ahli: 

1. Menurut Hendrayudi 

Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu (khusus) 

2. Menurut Ali Zaki & Smitdev Community 

Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data 

maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan 

data 

Aplikasi adalah bagian PC yang berinteraksi langsung dengan user. 

Aplikasi berjalan di atas sistem operasi, sehingga agar aplikasi bisa 

diaktifkan, kita perlu melakukan instalasi sistem operasi terlebih dahulu 

8 



9 

 

 

 

3. Menurut Hengky W. Pramana 

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, 

pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir 

dilakukan manusia. 

4. Menurut R. Eko. I & Djokopran 

Aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur 

teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil 

keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan (relevan) 

5. Menurut Rachmad Hakim. S 

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan 

tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows & permainan 

(game), dan sebagainya. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket disebut 

sebagai suatu paket atau application suite. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket 

biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga 

memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. 

B. Shalat 

Shalat menurut bahasa berarti doa, sedangkan shalat menurut syariat ialah 

ibadah kepada Allah dengan perkatan dan gerakan tertentu, yang dimulai dengan 

takbir  dan di akhiri dengan salam. Shalat merupakan salah satu rukun islam yang 

kedua, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh 

sebab itu hukum shalat wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi 

http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-aplikasi.html
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syarat tertentu. Shalat termasuk kategori ibadah (seperti zakat, haji, dan puasa) 

yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As sunnah, 

sekaligus merupakan bekal diakhirat nanti dan shalat terbagi atas dua yaitu shalat 

wajib dan shalat sunnah. 

1.    Shalat wajib 

       Shalat wajib adalah dimana bagi setiap ummat muslim wajib melakukannya 

karena sudah ketetapan Al-Quran sehingga ummat muslim tidak ada yang bisa 

menolak dari ketetapan Al-Quran. Shalat wajib itu terdapat lima waktu dan sudah 

diatur dalam Al-Quran yaitu: 

a)   Shalat Subuh 

   Yaitu shalat yang dikerjakan 2 (dua) raka’at dengan satu kali salam. 

Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah fajar (± pukul 04:10) yang 

hanya diiringi dengan shalat sunnah qobliyah saja, sedang ba’diyah dilarang. 

b)   Shalat Duhur 

   Yaitu shalat yang dikerjakan 4 (empat) raka’at dengan dua kali tasyahud 

dan satu kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan saat matahari tepat 

di atas kepala (tegak lurus) pukul 12:00 siang, yang diiringi dengan shalat sunnah 

qobliyah dan shalat sunnah ba’diyah. 

c)   Shalat Ashar 

   Yaitu shalat yang dikerjakan 4 (empat) raka’at dengan dua kali tasyahud 

dan satu kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari 

tergelincir (± pukul 15 : 15 sore atau sebatas pandangan mata), yang diiringi 

dengan shalat sunnah qobliyah 
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d)   Shalat Magrib 

       Yaitu shalat yang dikerjakan 3 (tiga) raka’at dengan dua kali tasyahud dan 

satu kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari 

terbenam (± pukul 18:00), yang diiringi dengan dan shalat sunnah ba’diyah dua 

raka’at atau empat raka’at dengan satu kali salam, sedang shalat sunnah qobliyah 

hanya di anjurkan saja bila mungkin dilakukan, tapi bila tidak, jangan dipaksakan 

karena akan kehabisan waktu. 

e)   Shalat Isya 

       Yaitu shalat yang dikerjakan 4 (empat) raka’at dengan dua kali tasyahud 

dan satu kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan pada malam hari 

hingga menjelang masuk waktu subuh (± pukul 19:00 s/d 04:00), yang diiringi 

dengan dan shalat sunnah qobliyah (sebelum) dan ba’diyah (sesudah) shalat isya. 

2.    Shalat Sunnah 

       Shalat sunnah adalah dimana bagi setiap ummat muslim wajib melakukannya 

karena sudah ketetapan Al-Quran sehingga ummat muslim tidak ada yang bisa 

menolak dari ketetapan Al-Quran. Shalat sunnah itu terdapat  empat belas dan 

sudah diatur dalam Al-Quran yaitu: 

a)    Shalat Sunah Tahajud 

       Shalat sunah tahajud adalah shalat yang dikerjakan pada waktu tengah 

malam di antara shalat isya’ dan Shalat shubuh setelah bangun tidur. Jumlah 

rokaat shalat tahajud minimal dua rokaat hingga tidak  terbatas. Saat hendak 

kembali tidur sebaiknya membaca ayat kursi, surat al-ikhlas, surat al-falaq dan 

surat an-nas. 
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b)    Shalat Sunah Dhuha 

   Shalat Dhuha adalah shalat sunah yang dilakukan pada pagi hari antara 

pukul 07.00 hingga jam 10.00 waktu setempat. Jumlah roka'at shalat dhuha 

minimal dua rokaat dan maksimal dua belas roka'at dengan satu salam setiap dua 

roka'at. Manfaat dari shalat dhuha adalah supaya dilapangkan dada dalam segala 

hal, terutama rejeki. Saat melakukan sholatdhuha sebaiknya membaca ayat-ayat 

surat al-waqi'ah, adh-dhuha, al-quraisy, asy-syamsi, al-kafirun dan al-ikhlas.3.)    

c)   Shalat Sunah Istikharah 

       Shalat istikharah adalah shalat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan 

petunjuk dari Allah SWT dalam menentukan pilihan hidup baik yang terdiri dari 

dua hal/perkara maupun lebih dari dua. Hasil dari petunjuk Allah SWT akan 

menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di kemudian hari. Setiap kegagalan 

akan memberikan pelajaran dan pengalaman yang kelak akan berguna di masa 

yang akan datang.  Dalam melakukan shalat istikharah sebaiknya juga melakukan, 

puasa sunah, shodaqoh, zikir, dan amalan baik lainnya. 

d)   Shalat Sunah Tasbih 

       Shalat tasbih adalah solat yang bertujuan untuk memperbanyak 

memahasucikan Allah SWT. Waktu pengerjaan shalat bebas. Setiap rokaat 

dibarengi dengan 75 kali bacaan tasbih. Jika shalat dilakukan siang hari, jumlah 

rokaatnya adalah empat rokaat salam salam, sedangkan jika malam hari dengan 

dua salam. 
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e)   Shalat Sunah Taubat 

      Shalat taubat adalah shalat dua roka'at yang dikerjakan bagi orang yang 

ingin bertaubat, insyaf atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya 

dengan bersumpah tidak akan melakukan serta mengulangi perbuatan dosanya 

tersebut. Sebaiknya shalat sunah taubat dibarengi dengan puasa, shodaqoh dan 

sholat. 

f)   Shalat Sunah Hajat 

             Shalat Hajat adalah shalat agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh 

Allah SWT. Shalat hajat dikerjakan bersamaan dengan ikhtiar atau usaha untuk 

mencapai hajat atau cita-cita. Shalat sunah hajat dilakukan minimal dua rokaat 

dan maksimal dua belas bisa kapan saja dengan satu salam setiap dua roka'at, 

namun lebih baik dilakukan pada sepertiga terakhir waktu malam. 

g)   Shalat Sunah Safar 

      Shalat safar adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang sebelum 

bepergian atau melakukan perjalanan selama tidak bertujuan untuk maksiat seperti 

pergi haji, mencari ilmu, mencari kerja, berdagang, dan sebagainya. Tujuan 

utamanya adalah supaya mendapat keridhoan, keselamatan dan perlindungan dari 

Allah SWT. 

h)   Shalat Sunah Rawatib. 

       Shalat sunah rawatib dilakukan sebelum dan setelah shalat fardhu. Yang 

sebelum Shalat Fardhu disebut shalat qobliyah, dan yang setelah shalat fardhu di 

sebut shalat ba'diyah. Keutamaannya adalah sebagai pelengkap dan penambal 

shalat fardhu yang mungkin kurang khusu atau tidak tuma'ninah. 
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i)   Shalat Sunah Istisqho’ 

      Shalat sunah ini di lakukan untuk memohon turunnya hujan. dilakukan 

secara berjamaah saat musim kemarau. 

j)   Shalat Sunah Witir. 

         Shalat sunah witir dilakukan  setelah sampai sebelum fajar. bagi yang 

yakin akan bangun malam diutamakan dilakukan saat sepertiga malam setelah 

shalat Tahajud. Shalat witir disebut juga shalat penutup. biasa dilakukan sebanyak 

tiga rakaat dalam dua kali salam, dua rakaat pertama salam dan dilanjutkan satu 

rakaat lagi. 

k)   Shalat Tahiyatul Masjid. 

         Shalat tahiyatul masjid ialah shalat untuk menghormati masjid. 

Disunnahkan shalat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke masjid, sebelum ia 

duduk. Shalat tahiyatul masjid itu dua raka’at. 

l)   Shalat Tarawih. 

         Shalat Tarawih yaitu shalat malam pada bulan ramadhan hukumnya 

sunnah muakad atau penting bagi laki-laki atau perempuan, boleh dikerjakan 

sendiri-sendiri dan boleh pula berjama’ah. 

m)   Shalat Hari Raya (Idul Adha dan Idul Fitri). 

         Sebagaimana telah diterangkan bahwa waktu shalat hari raya idul fitri 

adalah tanggal 1 syawal mulai dari terbit matahari sampai tergeincirnya. Akan 

tetapi, jika diketahui sesudah tergelincirnya matahari bahwa hari itu tanggal 1 

syawal jadi waktu shalat telah habis, maka hendaklah shalat di hari kedua atau 

tanggal 2 saja. Sedangkan untuk shalat hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. 
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n)   Shalat Dua Gerhana. 

               Kusuf adalah gerhana matahari dan khusuf adalah gerhana bulan. Shalat 

kusuf dan khusuf hukumnya sunnah muakaddah berdasarkan sabda Nabi saw. 

Yang artinya : 

“Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian 

seseorang maupun kehidupannya. Maka apabila kalian menyaksikan itu, 

hendaklah kalian shalat dan berdoa kepada Allah Ta’ala.” (H.R. Syaikhain). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan tiga pengertian tentang shalat. 

Secara etimologi shalat berarti do’a. Istilah, para ahli fiqih mengartikan secara 

lahir dan hakiki. Secara lahiria shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah 

kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan (Sidi Gazalba,88). 

Adapun secara hakikinya ialah “beribadah hati (jiwa) kepada Allah, secara 

yang mendatangkan takut kepda-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa 

'kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaa-Nya” atau “mendahirkan hajat dan 

keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan 

atau dengan kedua-duannya” (Hasbi Asy-Syidiqi,59). 

Dalam pengertian lain shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara 

hamba dengan tuhannya sebagai bentuk, ibadah yang di dalamnya merupakan 

amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan 

takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun 

yang telah ditentukan syara’ (Imam Bashari Assayuthi,30). 

Yang wajib melaksanakan shalat yaitu: 
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a)    Muslim  

Tidak diwajibkan bagi seorang kafir asli. Jika ia telah masuk ke agama    

Islam maka tidak wajib baginya mengulangi (mengqadha) shalat-shalat 

yang ditinggalkan selama belum masuk islam. 

b)    Baligh  

Yaitu dewasa (15 tahun). Tidak wajib shalat bagi anak kecil yang belum 

baligh. Tapi untuk proses pembiasaan, anak kecil yang berusia 7 tahun 

disuruh oleh orang tuanya melakukan shalat walaupun belum wajib dan 

dipukul kalau tidak melakukannya jika sudah berusia 10 tahun 

c)    Berakal  

Yaitu orang tidak hilang akalnya (gila) dan orang yang tidak pingsan. 

Sesuai dengan hadist Nabi SAW dari Aisyah ra: “Terangkat pena 

(terlepas dari dosa) atas tiga, anak kecil sampai baligh, orang tidur 

sampai bangun dan orang gila sampai sembuh dari gilanya” (HR.Abu 

Daud dan An-Nasai,hadist hasan). 

d)    Suci (tidak haid atau nifas).  

Tidak wajib shalat bagi wanita yang sedang haid dan nifas dan tidak 

wajib baginya mengulangi (mengqadha) shalat-shalat yang 

ditinggalkannya selama haid dan nifas. 

C. Android 

1. Pengertian Android 

Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk 

perangkat mobile yang berbasis linux seperti telepon pintar dan komputer 
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tablet. Android merupakan sistem operasi mobile yang tumbuh ditengah 

sistem operasi lainnya yang berkembang disaat ini. Sistem operasi lainnya 

seperti Windows Mobile, i-Phone OS, Symbian, dan masih banyak 

menawarkan kekayaan isi dan keoptimalan berjalan di atas perangkat 

hardware. Akan tetapi, sistem operasi yang berjalan dengan memprioritaskan 

aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar 

dari aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, adanya keterbatasan dari aplikasi 

pihak ketiga untuk mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi antar proses 

serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform, Namun 

sistem opersai Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi sendiri. Android juga menawarkan sebuah 

lingkungan yang berbeda untuk pengembangannya. Setiap aplikasi yang 

dimilikinya ditingkatan yang sama. Android tidak membedakan antara 

aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. API yang disediakan menawarkan 

akses ke hardware, maupun data-data ponsel sekalipun, atau data system 

sendiri. Bahkan pengguna dapat menghapus aplikasi inti dan 

menggantikannya dengan aplikasi pihak ketiga. (Arifianto, 2011). 

2. Perkembangan sistem Android 

Sistem pada Android berkembang sesuai versi keluarannya. Dalam 

perkembangannnya Android telah banyak mengalami perkembangan dalam 

beberapa segi, berikut adalah beberapa versi yang dikeluarkan Android : 

a) Android versi 1.1 

b) Android versi 1.5 (Cupcake) 
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c) Android versi 1.6 (Donut) 

d) Android versi 2.0/2.1 (Eclair) 

e) Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

f) Android versi 2.3 (Gingerbread) 

g) Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 

h) Android versi 4.0 (ICS :Ice Cream Sandwich) 

i) Android versi 4.2 (Jelly Bean) 

j) Android versi 4.4 (kitkat) 

3. Komponen Kebutuhan Aplikasi 

 

a. Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) 

untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua 

platform (platform-independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse: Multi-

platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, 

Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X; Multi-language: Eclipse dikembangkan 

dengan bahasa pemrograman Java, akan tetapi Eclipse mendukung 

pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti 

C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Multi-role: Selain 

sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk 

aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi, 

test perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya (Kreibich, 

2010). 

 

http://shop.oreilly.com/product/9780596521196.do#tab_04
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b. SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Aplication Programming Interface) 

yang diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform 

Android menggunakan menggunakan bahasa pemrograman java. Android 

merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, 

middleware dan aplikasi kunci yang dirilis oleh Google. Saat ini SDK 

disediakan untuk alat bantu dan API untuk memulai mengembangkan aplikasi 

pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java  (Safaat, 

2012). 

c. ADT (Android Development Tools) 

Android Development Tools (ADT) adalah plug-in untuk Eclipse IDE 

yang dirancang untuk memberikan lingkungan yang powerfull dan terpadu 

untuk membangun aplikasi Android. ADT memperluas kemampuan Eclipse 

untuk mempercepat dalam pembuatan project Android baru, membuat 

aplikasi UI, menambahkan komponen berdasarkan Android Framework API, 

debug aplikasi menggunakan Android tool SDK, dan bahkan ekspor unsigned 

.apk file dalam rangka untuk mendistribusikan aplikasi. Mengembangkan 

apikasi Android di Eclipse dengan ADT sangat dianjurkan dan merupakan 

cara tercepat untuk memulai membuat aplikasi Android. Dengan dipandu set-

up project, serta integrasi peralatan, custom XML editor, dan debug panel 

ouput, ADT dapat memberikan   dorongan   luar   biasa   dalam   

mengembangkan   aplikasi Android (Sari, 2011). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian eksperimen, adapun pengertian eksperimen apara ahli yaitu Yatim 

Riyanto (dalam Zuliah, 2006:57) penelitian eskperimen merupakan penelitian 

yang sistematis, logis, dan teliti dalam melakukan kontrol kondisi. dimana strategi 

yang digunakan adalah design and creation. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh 

penulis dikarenakan konsep dari design and creation sangat tepat untuk mengelola 

penelitian ini. Selain melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga 

mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan tinjauan kepustakaan 

dan hasil wawancara. Kepustakaan  yang merupakan cara mengumpulkan data 

dari beberapa buku, website, skripsi, maupun literature lainnya yang dapat 

dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian yang akan 

dilakukan yaitu dengan metode wawancara dan studi pustaka, melakukan 

wawancara terhadap narasumber yang dianggap perlu untuk diambil 

20 
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keterangannya sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan pokok permasalahan 

dalam penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

a) Smartphone Samsung 

b) Laptop 

2. Perangkat lunak 

Adapun perangkat lunak yang di pergunakan antara lain 

a) Sistem operasi Windows 7 

b) Eclipse Juno 

c) Android 

d) ADT 

e) SDK 

F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data 

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif 

yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini 

berusaha menggambarkan dan menjelaskan objek sesuai dengan apa adanya.  

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

prototipe (Prototype) Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesesaikan 
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masalah kesalahpahaman antara user dan analis yang timbul akibat user tidak 

mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhannya (Mulyanto, 2009). 

Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap 

model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-

ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. 

Prototyping disebut juga desain aplikasi cepat (rapid application 

design/RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem (O'Brien, 

2005). 

Sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk 

mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang perlu 

diselesaikan oleh analis dengan memahami kebutuhan user dan 

menerjemahkannya ke dalam bentuk model (prototipe). Model ini selanjutnya 

diperbaiki secara terus menerus sampai sesuai dengan kebutuhan user. 

H. Teknik Pengujian 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 

lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan 

spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian 

sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, 

kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem 

perangkat lunak. 

Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

BlackBox. BlackBox testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan 
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untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat 

lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Wikipedia, 2013). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

GURU SISWA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1 Flow Map Diagram Pada Sistem Pembelajaran 

Seseorang yang ingin belajar tata cara shalat kebanyakan mencari sumber 

pembelajaran dari buku atau dari guru salah satu contoh pada gambar IV.1 dimana 

seorang guru mengajar siswanya tata cara shalat dengan menjelaskan bersumber 

dari buku dimana siswa yang menerima apa yang di jelaskan oleh gurunya setelah 

Mulai

Menerangkan

Menggunakan 

Buku

Menyimak

Mengerti

Menerangkan

Kembali

Berhenti
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itu siswa mengerti maka proses selesai namun jika siswa belum mengerti maka 

guru akan menerangkan kembali.   

B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan 

analisis kelemahan. 

USER / PENGGUNA APLIKASI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Flow Map Diagram Pada Sistem yang diusulkan 

Mulai
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Satu Menu
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Pengguna membuka aplikasi dan setelah aplikasi terbuka maka akan 

menampilkan beberapa menu pembelajaran tata cara shalat sehingga pengguna 

memilih salah satu menu untuk di pelajari dan apabila pengguna mengerti maka 

proses selesai namun jika pengguna belum mengerti maka kembali memilih menu 

lainnya untuk di pelajari kembali. 

1. Analisis Masalah 

Dalam proses pembelajaran tata cara shalat, banyak diantara siswa 

maupun masyarakan muslim yang masih kurang paham dari pada tatacara atau 

gerakan shalat itu sendiri karena yang menjadi sumber pembelajaran hanya dari 

buku atau penjelasan dari guru kelas yang dimana, pembelajaran melalui buku 

hanya berisikan gambar – gambar dari gerakan shalat dan penjelasannya saja.  

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi pembelajaran tata cara 

shalat wajib dan sunnah agar masyarakat lebih mudah dalam memahami cara 

shalat sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena aplikasi ini sudah 

dilengkapi dengan video dan teks dari setiap gerakan shalat maupun manfaat 

dari setiap gerakan. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan aplikasi ini yaitu 

sebagai berikut : 

1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang familiar dan mudah 

digunakan bagi pengguna. 
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2) Aplikasi menempilkan menu utama yang terdiri dari menu mulai belajar dan  

tentang aplikasi. 

3) Pada menu mulai belajar dibagi beberapa menu yakni menu materi shalat, 

menu bacaan shalat, menu tata cara shalat, menu manfaat gerakan shalat, dan 

menu tata cara wudhu. 

b. Kebutuhan Data 

Data yang diolah oleh aplikasi ini yaitu sebagai berikut : 

1) Data materi shalat yang terdiri dari penjelasan shalat, perintah shalat, ayat dan 

hadist tentang shalat. 

2) Data bacaan shalat yang terdiri dari kumpulan bacaan dalam shalat berupa teks 

dan audio 

3) Data tata cara shalat yang terdiri dari video dan teks penjelasan dari gerakan 

shalat yang dijelaskan dalam berbentuk teks dan video. 

4) Data manfaat gerakan shalat yang terdiri dari teks penjelasan dan video tentang 

manfaat dari setiap gerakan gerakan shalat. 

5) Data tata cara wudhu yang terdiri dari video yang terdiri dari teks penjelasan 

dan video tata cara wudhu. 

3. Analisis Kelemahan 

Aplikasi ini memuat konten gambar dan materi materi yang dibuat dengan 

menggunakan file html, dengan jumlah file yang relative banyak maka aplikasi ini 

akan memiliki kapasitas yang cenderung lebih besar  
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C. Perancangan Sistem 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran scenario dari interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan 

antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3. Use Case Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Pembelajaran Tata Cara 

Shalat Berbasis Android 

Mempelajari Materi Shalat 

Mempelajari Bacaan Shalat 

       Mempelajari Tata Cara Shalat 

Mempelajari Manfaat Gerakan Shalat 

   Mempelajari Tata Cara Wudhu 
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2. Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

Gambar IV.4. Class Diagram 

3. Sequence Diagram 

Pada tahap ini Sequence Diagram menjelaskan secara detil urutan 

proses yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan dari Use Case. Interaksi 

yang terjadi antar class, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, 

dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi. Adapun operasi 

yang terjadi yaitu : 
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a. Proses menampilkan Menu Tentang Aplikasi 

 : Pengguna

Splash MainActivity tentang

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Memilih()

3 : Menampilkan Tentang Aplikasi()

4 : Kembali()

 

Gambar IV.5. Sequence Diagram Menampilkan Menu Tentang Aplikasi 

b. Proses menampilkan Menu Mulai 

 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Memilih()

3 : Menampilkan Menu Mulai()

4 : Kembali()

 

Gambar IV.6. Sequence Diagram Menampilkan Menu Mulai 
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 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai menumaterishalat

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Menampilkan Menu Materi Shalat()

5 : Kembali()

6 : Kembali()

7 : Kembali()

 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai bacaanshalat

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Menampilkan Menu Bacaan Shalat()

5 : Kembali()

6 : Kembali()

7 : Kembali()

c. Proses menampilkan Menu Materi Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.7. Sequence Diagram Menampilkan Menu Materi Shalat 

d. Proses menampilkan Menu Bacaan Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.8. Sequence Diagram Menampilkan Menu Bacaan Shalat 
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 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai
bacaanshalat bacaniatwajib

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Memilih()

5 : Kembali()
6 : Menampilkan Menu Bacaan Shalat Niat()

7 : Kembali()

8 : Kembali()

9 : Kembali()
10 : Kembali()

11 : Kembali()

 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai
bacaanshalat menubacaanshalat

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Memilih()

5 : Kembali()
6 : Menampilkan Menu Bacaan Sholat Doa Iftitah()

7 : Kembali()

8 : Kembali()

9 : Kembali()
10 : Kembali()

11 : Kembali()

e. Proses menampilkan Menu Bacaan Niat Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.9. Sequence Diagram Menampilkan Menu Bacaan Niat Shalat 

f. Proses menampilkan Menu materi Bacaan shalat Do’a Iftitah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10. Sequence Diagram Menampilkan Menu Bacaan Shalat Do’a 

Iftitah 
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 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai videotatacarashalat

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Menampilkan Menu Tata Cara Shalat()

5 : Kembali()

6 : Kembali()

7 : Kembali()
8 : Kembali()

9 : Kembali()

 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai menumanfaatshalat

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Menampilkan Menu Manfaat Shalat()

5 : Kembali()

6 : Kembali()

7 : Kembali()
8 : Kembali()

9 : Kembali()

g. Proses menampilkan Menu Tata Cara Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.11. Sequence Diagram Menampilkan Menu Tata Cara Shalat 

h. Proses menampilkan Menu Manfaat Gerakan Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12. Sequence Diagram Menampilkan Menu Manfaat Gerakan Shalat 
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 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai menumanfaatshalat videomanfaatshalat

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Memilih()

5 : Kembali() 6 : Menampilkan Menu Manfaat Gerakan Shalat Takbiratul ihram()

7 : Kembali()
8 : Kembali()

9 : Kembali()
10 : Kembali()

11 : Kembali()

 : Pengguna

Splash MainActivity menumulai tatacarawudhu

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan()

3 : Memilih()

4 : Menampilkan Menu Tata Cara Wudhu()

5 : Kembali()

6 : Kembali()

7 : Kembali()
8 : Kembali()

9 : Kembali()

i. Proses Menampilkan Menu Manfaat Gerakan Shalat Takbiratul Ihram 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.13. Sequence Diagram Menampilkan Menu Manfaat Gerakan Shalat 

Takbiratul Ihram 

j. Proses Menampilkan Menu Tata Cara Wudhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.14. Sequence Diagram Menampilkan Menu Tata Cara Wudhu 
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4. Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 

pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi 

ini yaitu sebagai berikut: 

a. Perancangan Antarmuka Splash Screen 

 
 

Gambar IV.15 Desain Antarmuka Splash Screen 

Keterangan Gambar : 

1) Gambar 

Akan dibuat dengan berisikan gambar splash screen aplikasi. 
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b. Perancangan Antarmuka Menu utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.16 Desain Antarmuka Menu Utama 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama aplikasi 

2) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu tentang aplikasi 

3) Gambar 

Akan dibuat dengan berisikan Gambar ka’bah 

4) Gambar 

Akan dibuat dengan berisikan Gambar Ayat 

5) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu belajar shalat 
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c. Perancangan Antarmuka Menu Tentang Aplikasi 

 

Gambar IV.17 Desain Antarmuka Menu Tentang Aplikasi 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan informasi tentang aplikasi 

2) Button 

Akan dibuat dengan berisikan data pembuat aplikasi 

3) Button 

Akan dibuat dengan berisikan data pembuat aplikasi 

4) Button 

Akan dibuat dengan berisikan data pembuat aplikasi 
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d. Perancangan Antarmuka Menu Belajar Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.18 Desain Antarmuka Menu Belajar Shalat 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu aplikasi  

2) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu materi shalat 

3) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu bacaan shalat 

4) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu tata cara shalat 

5) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu manfaat gerakan shalat 

6) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu tata cara wudhu 
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e. Perancangan Antarmuka Menu Materi Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.19 Desain Antarmuka Menu Materi Shalat 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu materi shalat 

2) WebView 

Akan dibuat dengan berisikan  materi shalat 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

 

 

f. Perancangan Antarmuka Menu Bacaan Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.20 Desain Antarmuka Bacaan Shalat 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan teks nama menu niat shalat 

2) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu do’a iftitah 

3) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu surah al-fatihah 

4) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu do’a rukuk 

5) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu bacaan I’tidal 

6) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu bacaan sujud 
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7) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu bacaan duduk diantara 2 sujud 

8) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu bacaan tahiyat awal 

9) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu tahiyat akhir 

g. Perancangan Antarmuka Menu Bacaan Niat Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.21 Desain Antarmuka Menu Bacaan Niat Shalat 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu Bacaan Niat Shalat 

2) WebView 

Akan dibuat dengan berisikan  materi Bacaan Niat Shalat 
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h. Perancangan Antarmuka Menu Do’a Iftitah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.22 Desain Antarmuka Menu Do’a Iftitah 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu Do’a Iftitah 

2) WebView 

Akan dibuat dengan berisikan  materi Do’a Iftitah 

3) Button Play 

Akan dibuat tombol mulai memutar audio 

4) Button Pause 

Akan dibuat tombol untuk berhenti sebentar atau sementara 

5) Button Stop 

Akan dibuat tombol untuk berhentikan audio 
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i. Perancangan Antarmuka Menu Tata Cara Shalat 

Gambar IV.23 Desain Antarmuka Menu Tata Cara Shalat 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu tata cara shalat. 

2) VideoView 

Akan dibuat dengan berisikan video tata cara shalat. 

3) Button Play 

Akan dibuat tombol mulai memutar video. 

4) Button Play 

Akan dibuat tombol berhenti sebentar memutar video. 

5) Button Play 

Akan dibuat tombol untuk hentikan memutar video. 

6) WebView 

Akan dibuat dengan berisikan teks tata cara shalat. 
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j. Perancangan Antarmuka Menu Manfaat Gerakan Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.24 Desain Antarmuka Menu Manfaat Gerakan Shalat 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu manfaat gerakan shalat. 

2) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu takbiratul ihram. 

3) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu ruku. 

4) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu i’tidal. 

 

5) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu sujud. 
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6) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu duduk. 

7) Button 

Akan dibuat dengan berisikan menu salam. 

k. Perancangan Antarmuka Menu Manfaat Gerakan Shalat Takbiratul Ihram 

 

Gambar IV.25 Desain Antarmuka Manfaat Gerakan Shalat Takbiratul Ihram 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu manfaat gerakan shalat 

takbiratul ihram. 

2) VideoView 

Akan dibuat dengan berisikan video manfaat gerakan shalat takbiratul 

ihram. 

 

3) Button Play 
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Akan dibuat tombol mulai memutar video. 

4) Button Play 

Akan dibuat tombol berhenti sebentar memutar video. 

5) Button Play 

Akan dibuat tombol untuk hentikan memutar video. 

6) WebView 

Akan dibuat dengan berisikan teks manfaat gerakan shalat takbiratul 

ihram. 

l. Perancangan Antarmuka Menu Tata Cara Wudhu 

 

Gambar IV.26 Desain Antarmuka Tata Cara Wudhu 

Keterangan Gambar : 

1) TextView 

Akan dibuat dengan berisikan nama menu tata cara wudhu. 

 

2) VideoView 
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Akan dibuat dengan berisikan video tata cara wudhu. 

3) Button Play 

Akan dibuat tombol mulai memutar video. 

4) Button Play 

Akan dibuat tombol berhenti sebentar memutar video. 

5) Button Play 

Akan dibuat tombol untuk hentikan memutar video. 

6) WebView 

Akan dibuat dengan berisikan teks tata cara wudhu. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIKASI 

A. Implementasi Aplikasi 

1. Interface 

a. Antarmuka SplashScreen 

Antarmuka splash screen akan menampilkan gambar splash screen 

aplikasi selama 3 detik. Setelah 3 detik akan muncul antarmuka menu utama. 

 

Gambar V.1 Antarmuka SplashScreen 

Tampilan ini dibuat agar aplikasi terlihat lebih menarik, gambar pada 

splashscreen merupakan arti dari shalat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan 

tentang kewajiban sebagai ummat Islam yaitu mendirikan shalat. 

` 5
9 

48 
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b. Antarmuka Menu Utama 

Antarmuka menu utama akan tampil ketika antarmuka splash screen selesai 

tampil. Antarmuka menu utama terdiri antarmuka menu ini berisikan menu 

tentang aplikasi dan menu mulai belajar dan adapun makna ayat dari tampilan 

menu utama yaitu memperingatkan perintah Allah SWT akan wajibnya ummat 

islam melaksanakan shalat 

 

Gambar V.2 Antarmuka Menu Utama 
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c. Antarmuka Menu Tentang Aplikasi 

Antarmuka menu tentang aplikasi ini ketika di pilih maka muncul 

penjelasan singkat tentang aplikasi serta data pembuat aplikasi itu sendiri. 

 

Gambar V.3 Antarmuka Menu Tentang Aplikasi 

d. Antarmuka Menu Mulai Belajar 

Antarmuka menu belajar akan menampilkan beberapa menu berisi 

menu materi shalat, bacaan shalat, tata cara shalat, manfaat gerakan shalat, 

tata cara wudhu. 
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Gambar V.4 Antarmuka Menu Mulai Belajar 

e. Antarmuka Menu Materi Shalat 

Antarmuka dari menu ini akan menampilkan materi tentang shalat 

yang secara lengkap pembahasannya. 

 

Gambar V.5 Antarmuka Menu Materi Shalat 
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f. Antarmuka Menu Bacaan Shalat 

Antarmuka menu bacaan shalat akan menampilkan menu  niat shalat, 

menu ini menampilkan bacaan niat shalat wajib dan shalat sunnah, menu 

do’a iftitah, menu surah Al-fatihah, menu do’a rukuk, menu bacaan i’tidal, 

menu sujud, menu bacaan duduk diantara 2 sujud, menu tahiyat awal, menu 

tahiyat akhir. 

 

Gambar V.6 Antarmuka Menu Bacaan Shalat 

g. Antarmuka Menu Niat Shalat 

Antarmuka menu ini akan tampil ketika menu niat bacaan shalat dipilih 

akan menampilkan niat bacaan shalat wajib maupun sunnah baik itu artinya 

maupun terjemahnya. 
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Gambar V.7  Antarmuka Menu Niat Shalat 

h. Antarmuka Menu Do’a Iftitah 

Antarmuka menu ini akan tampil ketika menu do’a iftitah dipilih dan 

akan menampilkan teks bacaan dan audio do’a iftitah  dalam bahasa arab, 

artinya maupun terjemahanya. 
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Gambar V.8 Antarmuka Menu Do’a Iftitah 

i. Antarmuka Menu Tata Cara Shalat 

Antarmuka menu tata cara shalat tampil ketika memilih menu tata 

cara shalat. Menu ini menampilkan video gerakan tata cara shalat yang di 

lengkapi penjelasan dari setiap gerakan shalat serta di lengkapi dengan teks 

webview yang berisikan dalil atau hadist dari setiap gerakan shalat itu 

sendiri.  
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Gambar V.9 Antarmuka Menu Tata Cara Shalat 

j. Antarmuka Menu Manfaat Gerakan Shalat 

Antarmuka menu ini akan tampil ketika menu manfaat gerakan 

shalat di pilih, menu ini terdiri dari beberapa menu di dalamnya yakni menu 

takbiratul ihram, menu ruku, menu i’tidal, menu sujud, menu duduk dan 

menu salam. 
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Gambar V.10 Antarmuka Menu Manfaat Gerakan Shalat 

k. Antarmuka Menu Takbiratul Ihram 

Antarmuka menu ini tampil ketika menu manfaat gerakan shalat di 

pilih, maka muncul menu takbiratul ihram. fungsi dari menu ini 

menjelaskan manfaat dari setiap gerakan shalat mulai takbiratul ihram di 

sampai salam yang di lengkapi dengan video dan teks penjelasan. 
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Gambar V.11 Antarmuka Menu Takbiratul Ihram 

l. Antarmuka Menu Tata Cara Wudhu 

Antarmuka menu ini akan tampil ketika menu tata cara wudhu di pilih, 

menu ini menampilkan video dan teks  penjelasan tata cara wudhu di sertai 

hadistnya. 
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Gambar V.12 Antarmuka Menu Tata Cara Wudhu 

B. Pengujian 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 

lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi 

sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering 

diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, 

kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem 

perangkat lunak. 
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Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 

kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang 

digunakan adalah Black box. Pengujian Black box yaitu menguji perangkat 

lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode 

program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, 

masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan. 

1. Prosedur Pengujian 

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan sebuah smartphone dengan sistem operasi Android. 

b. Menginstal Aplikasi Pembelajaran Shalat pada smartphone tersebut. 

c. Melakukan proses pengujian. 

d. Mencatat hasil pengujian. 

2. Hasil Pengujian 

a. Pengujian Menu Utama 

Tabel V.1 Pengujian Menu Utama 

Kasus dan Uji Hasil (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Masuk ke 

aplikasi 

pembelajaran 

Tampil 

antarmuka menu 

utama yang 

Antarmuka menu 

utama dapat 

menampilkan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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tata cara shalat menampilkan 

menu mulai 

belajar dan menu 

tentang 

penjelasan 

singkat aplikasi. 

menu mulai 

belajar serta 

menu tentang 

aplikasi. 

 

Saat aplikasi dijalankan pertama-tama akan tampil SplahScreen 

berdurasi 3 detik, setelah itu akan tampil menu utama yang menampilkan 

menu mulai belajar, menu tentang aplikasi, dari ketentuan yang telah 

dijelaskan pada tabel V-1 dapat disimpulkan bahwa menu utama berhasil. 

b. Pengujian Menu Tentang Aplikasi 

Tabel pengujian menu tentang aplikasi digunakan untuk mengetahui 

apakah menu tentang aplikasi yang terdapat dalam menu utama ini dapat 

berfungsinya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian 

menu tentang aplikasi: 

Tabel V.2 Pengujian Menu Tentang Aplikasi 

Kasus dan Uji Hasil (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol 

tentang 

aplikasi 

Tampil antarmuka 

menu tentang 

aplikasi yang 

menampilkan 

penjelasan 

aplikasi dan data 

pembuat aplikasi 

Antarmuka menu 

tentang aplikasi 

dapat 

menampilkan  

penjelasan 

aplikasi data 

pembuat aplikasi 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

 

 



61 

 

 

 

c. Pengujian Menu Mulai Belajar 

Tabel pengujian menu mulai belajar digunakan untuk mengetahui apakah 

menu mulai belajar yang terdapat dalam menu utama ini dapat berfungsinya 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu mulai 

belajar : 

Tabel V.3 Pengujian Menu Mulai Belajar 

Kasus dan Uji Hasil (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol 

materi shalat 

Tampil antarmuka 

menu materi shalat 

yang menampilkan 

penjelasan teks 

tentang shalat yang 

terdiri dari makna 

shalat, hukum 

shalat, dalil 

pensyariatan shalat, 

hukum 

meninggalkan 

shalat, jumlah 

rakaat shalat, 

waktu shalat, syarat 

– syarat shalat dan  

keutamaan shalat  

Antarmuka 

antarmuka menu 

materi shalat dapat 

menampilkan 

penjelasan teks 

tentang shalat yang 

terdiri dari makna 

shalat, hukum 

shalat, dalil 

pensyariatan 

shalat, hukum 

meninggalkan 

shalat, jumlah 

rakaat shalat, 

waktu shalat, 

syarat – syarat 

shalat da 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol 

bacaan shalat 

Tampil antarmuka 

menu bacaan shalat 

yang menampilkan 

beberapa menu 

diantaranya menu 

niat, doa iftitah, 

surah al – fatiha, 

doa rukuk, doa 

I’tidal, doa sujud, 

duduk diantara dua 

Antarmuka menu 

menu bacaan dapat 

menampilkan 

menampilkan 

beberapa menu 

diantaranya menu 

niat, doa iftitah, 

surah al – fatiha, 

doa rukuk, doa 

I’tidal, doa sujud, 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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sujud, tahiyat awal 

dan tahiyat akhir  

duduk diantara dua 

sujud, tahiyat awal 

dan tahiyat akhir 

Tombol tata 

cara shalat 

Tampil antarmuka 

menu tata cara 

shalat yang 

menampilkan video 

gerakan tata cara 

shalat serta 

penjelasan dalam 

bentuk teks 

Antarmuka menu 

tata cara shalat 

dapat 

menampilkan 

video gerakan tata 

cara shalat serta 

penjelasan dalam 

bentuk teks 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol 

manfaat 

gerakan 

shalat 

Tampil antarmuka 

menu manfaat 

gerakan shalat yang 

menampilkan 

beberapa menu 

yakni menu 

takbiratil ihram, 

rukuk, I’tidal, 

sujud, duduk dan 

salam 

Antarmuka menu 

manfaat gerakan 

shalat dapat 

menampilkan 

beberapa menu 

yakni menu 

takbiratil ihram, 

rukuk, I’tidal, 

sujud, duduk dan 

salam 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol tata 

cara wudhu 

Tampil antarmuka 

menu tata cara 

wudhu yang 

menampilkan video 

gerakan tata cara 

wudhu serta 

penjelasan dalam 

bentuk teks 

Antarmuka menu 

tata cara wudhu 

dapat 

menampilkan 

video gerakan tata 

cara wudhu serta 

penjelasan dalam 

bentuk teks 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

d. Pengujian Isi Menu Bacaan Shalat 

Tabel pengujian isi menu bacaan shalat digunakan untuk mengetahui 

apakah menu isi bacaan shalat yang terdapat dalam menu bacaan shalat ini dapat 

berfungsinya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian 

isi menu bacaan shalat: 
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Tabel V.4 Pengujian Isi Menu Bacaan Shalat 

Kasus dan Uji Hasil (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol niat Tampil antarmuka 

menu niat yang 

menampilkan isi 

dari setiap niat 

shalat wajib 

maupun shalat 

sunnah 

Antarmuka menu 

niat dapat 

menampilkan isi 

dari setiap niat 

shalat wajib 

maupun shalat 

sunnah 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol doa 

iftitah 

Tampil antarmuka 

menu doa iftitah 

yang 

menampilkan doa 

iftitah berbentuk 

teks dan audio 

Antarmuka menu 

doa iftitah dapat 

menampilkan doa 

iftitah berbentuk 

teks dan audio 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol doa 

rukuk 

Tampil antarmuka 

menu doa rukuk 

yang 

menampilkan doa 

rukuk berbentuk 

teks dan audio 

Antarmuka menu 

doa rukuk dapat 

menampilkan doa 

rukuk berbentuk 

teks dan audio 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol doa 

I’tidal 

Tampil antarmuka 

menu doa I’tidal 

yang 

menampilkan doa 

I’tidal berbentuk 

teks dan audio 

Antarmuka menu 

doa i’tidal dapat 

menampilkan doa 

I’tidal berbentuk 

teks dan audio 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol doa 

sujud 

Tampil antarmuka 

menu doa sujud 

yang 

menampilkan doa 

sujud berbentuk 

teks dan audio 

Antarmuka menu 

doa sujud dapat 

menampilkan doa 

sujud berbentuk 

teks dan audio 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol doa 

duduk diantara 

dua sujud 

Tampil antarmuka 

menu doa duduk 

diantara dua sujud 

yang 

Antarmuka menu 

doa duduk 

diantara dua 

sujud dapat 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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menampilkan doa 

duduk diantara 

dua sujud 

berbentuk teks 

dan audio 

menampilkan doa 

duduk diantara 

dua sujud 

berbentuk teks 

dan audio 

Tombol tahiyat 

awal 

Tampil antarmuka 

menu doa tahiyat 

awal yang 

menampilkan doa 

tahiyat awal 

berbentuk teks 

dan audio 

Antarmuka menu 

doa tahiyat awal 

dapat 

menampilkan doa 

tahiyat awal 

berbentuk teks 

dan audio 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol tahiyat 

akhir 

Tampil antarmuka 

menu doa tahiyat 

akhir yang 

menampilkan doa 

tahiyat akhir 

berbentuk teks 

dan audio 

Antarmuka menu 

doa tahiyat akhir 

dapat 

menampilkan doa 

tahiyat akhir 

berbentuk teks 

dan audio 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

e. Pengujian Isi Menu Manfaat Gerakan  Shalat 

Tabel pengujian isi menu manfaat gerakan shalat digunakan untuk 

mengetahui apakah isi menu manfaat gerakan shalat yang terdapat didalam 

menu manfaat gerakan shalat dapat berfungsinya dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan. Berikut tabel pengujian isi menu manfaat gerakan shalat. 

Tabel V.5 Pengujian Isi Menu Manfaat Gerakan Shalat 

Kasus dan Uji Hasil (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol 

takbiratul 

ihram 

Tampil antarmuka 

menu takbiratul 

ihram yang 

menampilkan video 

Antarmuka menu 

takbiratul ihram 

dapat 

menampilkan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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manfaat gerakan 

shalat takbiratul 

ihram yang disertai 

penjelasan teks 

video manfaat 

gerakan shalat 

takbiratul ihram 

yang disertai 

penjelasan teks 

Tombol 

rukuk 

Tampil antarmuka 

rukuk yang 

menampilkan video 

manfaat shalat 

gerakan rukuk yang 

disertai penjelasan 

teks 

Antarmuka menu 

rukuk dapat 

menampilkan 

menampilkan 

video manfaat 

shalat gerakan 

rukuk yang 

disertai penjelasan 

teks 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol 

I’tidal 

Tampil antarmuka 

i’tidal yang 

menampilkan video 

manfaat shalat 

gerakan i’tidal yang 

disertai penjelasan 

teks 

Antarmuka menu 

i’tidal dapat 

menampilkan 

video manfaat 

shalat gerakan 

i’tidal yang 

disertai penjelasan 

teks 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol 

sujud 

Tampil antarmuka 

sujud yang 

menampilkan video 

manfaat shalat 

gerakan sujud yang 

disertai penjelasan 

teks 

Antarmuka menu 

sujud dapat 

menampilkan 

video manfaat 

shalat gerakan 

sujud yang disertai 

penjelasan teks 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol 

duduk 

Tampil antarmuka 

duduk yang 

menampilkan video 

manfaat shalat 

gerakan duduk yang 

disertai penjelasan 

teks 

Antarmuka menu 

duduk  dapat 

menampilkan 

video manfaat 

shalat gerakan 

duduk yang 

disertai penjelasan 

teks 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Tombol 

salam 

Tampil antarmuka 

salam yang 

menampilkan video 

manfaat shalat 

gerakan salam yang 

Antarmuka menu 

salam dapat 

menampilkan 

video manfaat 

shalat gerakan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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disertai penjelasan 

teks 

salam yang 

disertai penjelasan 

teks 

 

C. Pengujian Pengguna Terhadap Aplikasi 

Ditinjau dari tampilan aplikasi, berdasarkan penelitian diperoleh 58,33% 

pengguna menganggap aplikasi ini sudah memiliki tampilan yang bagus. Ditinjau 

dari aspek penggunaannya maka diperoleh 37,49 % pengguna mengatakan 

aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Berdasarkan pada fitur yang 

disediakan seperti fitur materi shalat dimana sebanyak  54,16% pengguna 

mengatakan bahwa menu tata cara shalat yang disediakan membantu, untuk fitur 

materi shalat dimana 29,16% pengguna mengatakan bahwa materi shalat yang 

disediakan sudah bagus. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa aplikasi “Pembelajaran Shalat” telah 

memuat akan kebutuhan dari penggunana dengan melihat hasil yang mencapai 

99,99% responden setuju bahwa aplikasi ini telah memuat kebutuhan pengguna, 

berdasarkan pada penilaian dari pengguna,  54,16% pengguna mengatakan 

aplikasi ini bagus dan 100% responden setuju untuk aplikasi ini direkomendasikan 

kepada orang lain. Namun Aplikasi ini masih butuh perbaikan untuk mencapai 

kesempurnaan akan tetapi,  dilihat dari hasil penelitian 65% responden 

menyatakan bahwa aplikasi ini masih butuh perbaikan. Sedangkan sisanya telah 

menganggap aplikasi ini telah sempurna. 



67 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang terlah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi pembelajaran shalat ini memiliki antarmuka yang menarik dan 

mudah digunakan, selain itu aplikasi ini juga memiliki ayat dan hadist yang 

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga lebih mudah 

dipahami oleh user berdasarkan hal itu bisa disimpulkan aplikasi ini dapat 

mendorong meningkatkan  minat umat Islam untuk mendirikan shalat. 

2. Aplikasi pembelajaran shalat memiliki keunggulan seperti dapat 

menampilkan materi – materi shalat sehingga membantu user untuk 

memahami tentang shalat terkusus bagi orang yang belum mengetahui hukum 

bagi orang yang meninggalkan shalat. 

3. Aplikasi pembelajaran shalat ini dapat membantu dalam melakukan 

pembelajaran tata cara shalat wajib dan sunnah. 

4. Aplikasi ini dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran. 

5. Aplikasi ini lebih efisien karena pengguna hanya menggunakan android untuk 

melakukan pembelajaran shalat jadi tidak perlu membawa buku kemana – 

mana. 
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B. Saran 

Aplikasi pembelajaran shalat ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk 

menciptakan sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan 

baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran 

bagi yang ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah 

nilai dari aplikasi nantinya : 

1. Penambahan dalil tentang shalat pada materi shalat 

2. Mengatur tampilan agar bisa digunakan disetiap ukuran layar. 

3. Hingga saat ini, Android terus mengalami perkembangan yang diimbangi 

dengan peningkatan kemampuan pada perangka Android. Maka 

diharapkan aplikasi ini dapat di-upgrade mengikuti versi selanjutnya, 

sehingga dapat berjalan dengan baik pada sistem operasi di atas versi 4.4 

(Kitkat). 

4. Pengembangan lebih lanjut diharapkan aplikasi ini dapat berjalan dimulti 

platform.  
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