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ABSTRAK  

Sholat adalah sebuah aktivitas ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri pengucapan salam. Dunia 
pendidikan pada jaman ini sudah sangat berbeda dengan dunia pendidikan jaman dahulu. Pendidikan tentang 

bagaimana cara sholat biasanya diajarkan dengan metode yang konvensional sebagai contoh disekolah dapat 

bimbingan dari guru atau dirumah dengan bimbingan orang tua atau sekolah mengaji. Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang tinggi, penggunaan HP saat ini juga digunakan untuk membentuk kegiatan 
sehari-hari salah satunya yaitu membantu orang-orang dalam mempelajari cara belajar sholat wajib dan sunnah. 

Pada aplikasi belajar sholat wajib dan sholat sunnah yang telah ada sebelumnya user hanya dapat membaca, 

melihat gambar saja dan tidak adanya menu yang memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Pada 

aplikasi cara belajar sholat wajib dan sunnah yang akan dibuat toleh penulis berbasis android, penulis akan 
membuat sebuah aplikasi mobile mengenai pembelajaran sholat wajib dan sunnah yang dalam setiap 

pembelajarannya akan menyajikan cara yang berbeda. Pengujian dari aplikasi ini menggunakan metode 

Blackbox Testing. Pengujian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pengujian fungsional dan pengujian ke user 

dengan membagikan kuisoner. 
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ABSTRACK  
Prayer is a worship activity that starts with takbir and ends with the greeting. The world of education in this era 

has been very different from the world of education in ancient times. Education about how to pray is usually 
taught by conventional methods, for example, schools can be given guidance from teachers or at home with 

guidance from parents or Qur'anic schools. Along with the development of high technology, the use of mobile 

phones is now also used to form daily activities, one of which is to help people learn how to learn obligatory 

prayer and sunnah. In the application for compulsory prayer and sunnah prayers that have been there before the 
user can only read, see pictures only and there is no menu that separates between the obligatory prayer and 

sunnah prayer. In the application of the obligatory and sunnah prayer learning method that will be made by an 

Android-based writer, the author will make a mobile application regarding compulsory prayer and sunnah 

learning which in each lesson will present a different way. Testing of this application uses the blackbox Testing 
method. Testing is done in 2 stages, namely functional testing and testing to the user by distributing 

questionnaires. 

Keyword: compulsory and sunnah prayer learning application, prayer, obligatory prayer, sunnah prayer, 

cellphone. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  PENDAHULUAN  
Sholat adalah sebuah aktivitas ibadah yang dimulai 

dengan takbir dan diakhiri pengucapan salam. Sholat 
merupakan rukun ibadah yang paling penting 

diantara rukun Islam yang lain, sebab sangat 

berpengaruh terhadap kondisi akhlaq manusia. 

Dalam mengerjakan sholat harus selalu berusaha 
menjaga kekhusu’annya,yang berarti memusatkan 

penglihatan pada bumi dan memejamkan mata atau 

meringankan suara. Khusyu bisa melalui suara, 

gerakan badan atau penglihatan, ketiga hal itu 
merupakan suatu tanda kekhusyu’an bagi seseorang 

dalam melaksanakan sholat. Seperti yang terdapat 

pada firman Allah berikut ini: “Sesungguhnya shalat 

itu mencegah perbuatan keji dan munkar.”(QS.Al 
Ankabut: 45). 

 

Dunia pendidikan pada jaman ini sudah sangat 

berbeda dengan dunia pendidikan jaman dahulu. 
Kurikulum yang diterapkan selalu lebih maju. Hal ini 

menjadikan pembelajaran berbasis teknologi 

menjadi salah satu alternatip untuk melakukan 

pembelajaran. 

Pada era modern teknologi informasi dan 

komunikasi sudah sangat pesat, terutama dengan 

adanya Smartphone karena dengan adanya 

smartphone banyak pengguna yang sebelomnya 
menggunakan laptop atau komputer beralih 

menggunakan smartphone. Layaknya computer, 

smartphone saat ini dapat diinstall dengan berbagai 

macam aplikasi ataupun program yang diinginkan. 
Salah satu system operasi yang saat ini banyak 

diminati adalah android.  

Pada aplikasi belajar sholat wajib dan sholat sunnah 

yang telah ada sebelumnya user hanya dapat 
membaca, melihat gambar saja dan tidak adanya 

menu yang memisahkan antara sholat wajib dan 

sholat sunnah. Oleh karena itu, disini penulis akan 

membuat sebuah aplikasi mobile mengenai 
pembelajaran sholat wajib dan sunnah yang dalam 

setiap pembelajarannya akan menyajikan cara yang 

berbeda 

Berdasarkan beberapa masalah diatas, disini penulis 
akan membuat “APLIKASI PEMBELAJARAN 

SHOLAT SUNNAH DAN WAJIB BERBASIS 

ANDROID”. Aplikasi ini hanya berfokus kepada 2 

hal yaitu sholat wajib dan sholat sunnah yang akan 
dibuat lebih mudah dipahami oleh pengguna. 

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Pembelajaran 
Pembelajaran adalah suatu system yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 
mendukung terjadinya proses belajar siswa yang 

bersifat internal. Gagne dan Briggs(1979:3). Istilah 

“pembelajaran” sama dengan “instruction atau 

“pengajaran”. Pengajaran mempunyai arti cara 

mengajar atau mengajarkan. (Purwadinata, 
1967:22). Dengan demikian pengajaran diartikan 

sama dengan perbuatan belajar (oleh siswa) dan 

mengajar (oleh guru). Kegiatan belajar mengajar 

adalah satu kesatuan dari dua kegiatan yang searah. 

2.2 Sholat Wajib 

 Ahmad Harjani (2015)Sholat wajib adalah sholat 

yang dianjurkan untuk dikerjakan dan hukumnya 

adalah wajib. Allah S.w.t selalu mengingatkan 
hamba-Nya untuk selalu mendirikan sholat. Hal 

tersebut terdapat didalam beberapa firman-Nya, 

salah satunya adalah firman berikut ini: 

 “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan 
kebaikan apa saja yang kamu usahakn bagi dirimu, 

tentu kamu akan dapat pahalnya pada sisi Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang 

kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110). 

2.3  Android 

 Android merupakan system operasi untuk telpon 

seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Pada 

saat perilisan perdana android, tahun 2007, android 

bersama Open Handset Alliance menyatakan 
mendukung pengembangan standar terbuka pada 

perangkat seluler. Dilain pihak, Google merilis kode-

kode android dibawah lisesnsi Apache, sebuah 

lisensi perangkat lunak dan standar terbuka 
perangkat seluler. Setiyawan, dkk, (2015). 

a) Use Cace Diagram 

Menurut Sugiarti(2013), use Case diagram atau 

diagram usecase merupakan pemodelan untuk 
menggambarkan behavior system yang akan dibuat. 

Diagram usecase  mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan system yang akan 

dibuat. Dengan pengertian yang cepat, diagram 
usecase  digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada didalam sebuah system dan siapa saja 

yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

Hal yang perlu diingat mengenai usecase diagram 
adalah usecase diagram  bukanlah menggambarkan 

tampilan antarmuka( user interface), arsitektur dari 

system, kebutuhan nonfungsional, dan tujuan 

performance.  
 

 

 

b) Activity diagram 
Menurut Sugiarti(2013), activity diagram 

menggambarkan workflow(aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah system tau proses bisnis. Hal 

yang perlu diperhatikan disini adalah diagram 
aktivitas menggambarkan aktivitas system bukan apa 

yang dilakukan actor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan system.  

c) Entity Relationship Diagram 



 

 

Kadir (2009) Entity Relationship Diagram (ERD) 

merupakan sebuah model diagram untuk 

menggambarkan basisdata dalam bentuk entitas, 
atribut dan hubungan antar entitas. Pengertian dari 

huruf ERD adalah E menunjukan entitas, R 

menujukkan hubungan dan D adalah diagram oleh 

karena itu model ini dinyatakan diagram. Pemodelan 
ini tidak mencerminkan bentuk fisik yang digunakan 

dalam penyimpanan database. 

3 METODELOGI 

PENELITIAN 

 
a. Requeriment Analysis  

Anilisis adalah tahap awal untuk membangun 

ataupun mengembangkan suatu aplikasi. Mencari 

informasi dan mengumpulkan data-data dengan cara 
membagikan kuisoner ke responden. 

b. Design    
Pada perancangan aplikasi pembelajaran sholat wajib 

dan sunnah berbasis android ini di mulai dengan 
menentukan use case diagram, class diagram, 

sequence diagram dan interface. 

c. Coding  
 Setelah tahapan design selesai maka di lanjutkan 
dengan ke tahapan coding yang bertujuan untuk 

membuat fitur-fitur pada website berfungsi dengan 

baik seluruhnya, dalam tahap ini peneliti 

menggunakan Netbeans IDE 8.2 dengan bahasa 
pemrograman PHP, untuk web server dan database 

menggunakan menggunakan XAMPP Control Panel 

dan phpMyAdmin. Sistem ini dikerjakan secara nyata 

dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak.  

d) Testing   
setelah melalui proses tahap implementasi, 

pengujian sudah dapat dilakukan. Pengujian aplikasi 

meliputi: 
1. Pengujian Fungsional 

Pengujian dilakukan pada setiap fungsi yang ada 

dalam aplikasi. Jika fungsi-fungsi dari sebuah system 

sudah bekerja dengan baik sesuai apa yang telah 
direncanakan sebelumnya. Pengujian dilakukan 

dengan metode black box untuk memastikan bahwa 

fitur-fitur dan fungsinya tidak ada masalah. 

 

2. Pengujian ke user 

Setelah tahap pengujian fungsional sudah selesai, 

maka dilakukan juga pengujian terhadap user. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai kebutuhan 

user. 

e) Maintenance  
 Pada tahap akhir yaitu maintenance atau 
pemeliharaan harus dilakukan untuk mencegah 

adanya bug atau error disetiap fungsinya dan juga 

untuk melakukan pengembnangan pada system jika 

ada yang fitur-fitur yang ingin ditambahkan.  

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Tampilan Splashscreen 

Tampilan ini merupakan tampilan ketika pertama 
kali aplikasi dijalankan, dan merupakan tampilan 

pembuka. Tampilan ini berisi logo aplikasiuntuk 

memasuki tampilan menu utama. 

 
2. Menu utama aplikasi 
Menu utama aplikasi mempunyai 2 menu 

utama yaitu Sholat wajib dan sholat sunnah. 

Tombol dari setiap menu mempunyai fungsi 

masing-masing. 



 

 

•  

•  
•  

3. Menu Sholat Wajib 

Menu sholat wajib akan menampilkan daftar dari 
sholat wajib yang didalamanya terdapat 5 menu dari 

sholat wajib dan setiap menu memiliki informasi-

informasi tentang bagaimana cara belajar sholat yang 

benar. 

 
4. Isi sholat wajib 

Isi dari setiap sholat wajib yang telah dipilih akan 

menampilkan cara belajar sholat dengan benar dan 
mudah dipahami oleh pengguna, dan terdapat link 

yang berisi gambar dan doa dari setiap sholat yang 

dipilih sehingga pengguna akan merasa tertarik untuk 

mempelajari sholat. 

•  
 

•  

• 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Menu Sholat Sunnah 

Menu sholat wajib akan menampilkan daftar dari 
sholat wajib yang didalamanya terdapat 13 menu dari 

sholat sunnah dan setiap menu memiliki informasi-

informasi tentang bagaimana cara belajar sholat yang 

benar. Dapat dilihat pada gambar 4.6. 

•  
 

6. Isi sholat 

Isi dari setiap sholat sunnah yang telah dipilih akan 
menampilkan cara belajar sholat dengan benar dan 

mudah dipahami oleh pengguna, dan terdapat link 

yang berisi gambar dan doa dari setiap sholat yang 

dipilih sehingga pengguna akan merasa tertarik untuk 

mempelajari sholat. 

 

 

  

5. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, penulis mendapatkan beberapa simpulan 

sebagai berikut: 

1. Aplikas Pembelajaran Sholat Wajib dan Sunnah 

berbasis android berhasil dibangun dan siap 
digunakan sebagai media belajar sholat. 

2. Aplikasi Pembelajaran Sholat Wajib dan Sunnah 

berbasis android dapat memenuhi kriteria dalam 

pengujian fungsional system operasi android. 
3. Berdasarkan hasil pengujian fungsi untuk menu 

pada aplikasi bahwa telah sesuai dan dapat 

berjalan sesuai fungsinya dan aplikasi yang 

dibangun sudah sesuai dengan design yang telah 
dibuat. 
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