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Abstrak
Apikasi ini dibuat untuk menjelaskan pembelajaran cara wudhu dan cara shalat. Di dalam apilkasi ini
terdapat hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat, rukun shalat, sunnat wudhu, serta cara khusuk shalat.
Pembangunan apikasi ini terdiri beberapa aturan yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan perancangan basis
data dan perencanaan antar muka, kemudian hasil perancangan dituangkan ke dalam basis data dan program.
Apikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi seputar cara wudhu dan cara shalat. Sistem ini juga diharapkan dapat menjadi ilmu dan wawasan bagi
pengguna yang mencari dan membutuhkan informasi pembelajaran cara wudhu dan shalat.
Kata kunci : Cara Wudhu dan Cara Shalat, Android
hukum mempelajari cara berwudlu’ dan shalat
adalah Fardhu’ain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah

2. PENDAHULUAN
2.1 Latar Belakang

r.a, dia berkata : Rasulullah s.a.w telah bersabda,

Pada jaman teknologi yang kian berkembang

“Shalat orang yang berhadas tidak diterima sebelum

dengan pesat, para orang tua sering disibukkan oleh

dia berwudlu’”. Dan Sabrah radliallahu ‘anhu,

suatu pekerjaan dan karir. Sehingga, bagi seorang

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

anak

tidak

bersabda, “Perintahkanlah anak utk shalat jika

mengetahui cara berwudlu’ dan shalat yang baik

sudah mencapai usia 7 tahun, & jika sudah berusia

dan benar. Meskipun pada sekolah sudah terdapat

10 tahun, pukullah mereka (jika tak mau diperintah)

pelajaran agama yang menjelaskan cara berwudlu’

agar shalat melaksanakan shalat” (HR. Abu Daud,

dan shalat. Mereka terlihat begitu aktif mengikuti

Turmudzi & dinilai shahih al-Albani)”.

yang

beragama

Islam

seringkali

perubahan zaman. Memang tidak masalah jika

Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi,

kepandaian mereka dalam teknologi diimbangi

beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat

pendidikan agama yang bagus. Tetapi jika mereka

bergerak atau mobile device. Salah satu perangkat

tidak berbekal pendidikan agama, maka potensi

mobile yang paling pesat adalah Handphone

untuk meningalkan agama akan begitu besar.

dimana

Disinilah peran tehnologi untuk membantu anak-

Handphone yang sedianya sebagai alat komunikasi,

anak dalam belajar agama.

saat ini sudah lebih dari fungsi dasarnya. Berbagai

hampir

setiap

orang

memilikinya.

Salah satu ilmu yang sangat penting dan

macam fitur telah ditanamkan, seperti pengolah

harus dimiliki oleh seorang anak sejak usia dini dan

gambar dan video, pengolah dokumen dan lain

umat muslim sebagai cara berwudlu’ dan shalat

sebagainya. Hal ini tak lepas dari penggunaan

yang baik dan benar. Hal ini sangat penting karena

Sistem Operasi pada handphone layaknya pada

komputer, handphone pun dapat diinstal berbagai

3.2 Perancangan Dan Arsitektur Sistem

macam aplikasi yang diinginkan.

Video Wudhu’
Wudhu’

Penelitian ini dilakukan untuk membuat media

Syarat Sah Wudlu’

belajar bagi anak-anak yang berupa Animasi cara
wudlu’ dan shalat. Mengingat terdapat aplikasi

Syarat Berwudlu’

Android yang menjelaskan tentang tuntunan shalat

Sunnat Wudlu’

hanya berupa gambar dan kumpulan doa sehari-har.
Yang Membatalkan
Wudhu Wudlu’

Maka peneliti tertarik untuk membuat judul
“Aplikasi Cara Berwudlu’ Dan Cara Shalat

User

Pada Telepon Seluler Berbasis Android”

Men
u
uta
ma
Video
Shalat

3. Metode Penelitian
3.1 Metodologi

Shala
t

Shalat Subuh
Shalat
Wajib

Metode penelitian adalah suatu cara memilih

Shalat Dhuhur

masalah dan penentuan judul penelitian.

Shalat Ashar

3.1.1 Studi literatur
Pada tahap ini akan dilakukan pendalaman

Shalat
Magrib

materi, identifikasi masalah, dan metodelogi cara

Shalat Isya’

berwudlu’ dan cara shalat wajib. Yang di dalamnya
terdapat animasi 2 dimensi bergerak cara wudlu’

Syarat Sah
Shalat

dan shalat yang dilengkapi dengan suara.

Syarat
Shalat

3.1.2 Analisis dan perancangan sistem

Rukun
Shalat

Pada metode ini yang akan dilakukan adalah

Hal-Hal yang
membatalkan
Shalat

membuat rancangan sistem secara keseluruhan.
Pada setiap item akan diperjelas dengan detail

Tips Shalat
Khusyu’

prosesnya.
3.1.3 Implementasi sistem

Info Kami

Penulis mengimplementasikan aplikasi yang
telah dibangun dengan menggunakan data-data

Keluar

yang sudah didapat sehingga peneliti mengetahui

Gambar 3.1 blok diagram

apakah sistem tersebut bekerja secara maksimal
sesuai dengan yang diharapkan.

3.3 Sequence Diagram

3.1.4 Analisis sistem dan uji coba
Uji

coba

dilakukan

untuk

mengetahui

kelemahan dan kekurangan sebuah sistem yang
telah dibuat sehingga dapat diperbaiki untuk
menjadi sebuah sistem dan aplikasi yang layak
digunakan pada tipe handphone yang operasi
sistemnya android.

Pada Sequence Diagram ditunjukan urutan
jalan sebuah sistem yang dirancang. Proses ini
dimulai dari pemilihan menu oleh user, kemudian
akan ditampilkan
user.

penjelasan

yang dipilih oleh

user

User
interface
Pilihan

Siste
m

Wudhu

Menu
Pilihan

Pilihan
Shalat

display

Tampil

Gambar 3.2 sequence diagram cara wudlu’ dan
Gambar 4.2 wudhu

shalat
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Tampilan Utama
Setelah aplikasi dijalankan,maka pada
layar handphone akan muncul tampilan menu
utama dan pilihlah salah satu daftar menu dari
menu utama sebagai berikut

4.3 Apabila user memilih video, akan ditampilkan
video cara berwudhu seperti dibawah ini.

Gambar 4.3 video wudhu
4.4 Apabila user memilih syarat wudhu, akan
hadapkan pada syarat sah wudhu, sunnat
Gambar 4.1 tampilan menu utama
4.2 Di dalam menu utama terdapat 3 fitur yaitu :
yang pertama video wudhu, dan syarat wudhu.

wudlu’,

yang membatalkan wudlu’ akan

ditampilkan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.4 syarat wudlu’
4.5 Apabila user memilih syarat sah wudhu, akan
ditampilkan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.6 sunnat wudlu’
4.7 Apabila user memilih Yang Membatalkan
Wudlu’, akan ditampilkan seperti gambar
dibawah ini.

Gambar 4.5 syarat sah wudlu’
4.6 Apabila user memilih Sunnat Wudlu’, akan
ditampilkan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.7 yang membatalkan wudlu’
4.8 Apabila user memilih Shalat pada halaman
utama aplikasi, akan hadapkan pada Video,
Macam Shalat, Syarat Shalat, Tips Shalat
Khusyu’ akan ditampilkan seperti gambar
dibawah ini.

Gambar 4.8 shalat

Gambar 4.11 shalat wajib

4.9 Apabila user memilih video, akan ditampilkan

4.12Apabila user memilih Shalat Subuh, user akan

video cara shalat seperti dibawah ini.

Gambar 4.9 video shalat
4.10

Apabila user memilih Shalat Wajib, akan

dihadapkan pada pilihan Shalat Subuh, Shalat
Dhuhur, Shalat Ashar, Shalat Magrib, Shalat
Isya’.Seperti dibawah ini.

dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 4.12 shalat subuh
4.13Apabila user memilih Shalat Dzhuhur, user
akan dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 4.13 shalat dzuhur
4.14Apabila user memilih Shalat Ashar, user akan
dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 4.14 shalat ashar
4.15Apabila user memilih Shalat Magrib, user akan
dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 4.15 shalat magrib
4.16

Apabila user memilih Shalat Isya’, user akan

dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 4.16 shalat isya
4.17Apabila user memilih Syarat Shalat, user akan
didapkan pada pilihan Syarat Sah Shalat,
Rukun Shalat, Dan Yang Membatalkan Shalat
seperti dibawah ini.

Gambar 4.19 rukun shalat
Gambar 4.17 syarat shalat
4.18Apabila user memilih Syarat Sah Shalat, user
akan dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

4.20Apabila user memilih Yang Membatalkan
Shalat, user akan dihadapkan tampilan seperti
dibawah ini.

Gambar 4.18 syarat sah shalat

Gambar 4.20 yang membatalkan shalat

4.19Apabila user memilih Rukun Shalat, user akan

4.21Apabila user memilih Tips Shalat, user akan

dihadapkan tampilan seperti dibawah ini.

dihapkan Tps Shalat Khusyu’ seperti dibawah
ini.

5.2.

Saran
Berdasarkan pengalaman dalam proses

pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa saran
yang diusulkan oleh penyusun terkait untuk
pengembangan aplikasi lebih lanjut.
Saran – saran tersebut antara lain:
1. Penambahan

macam

video

shalat

wajib.
2. Penambahan fitur dan design yang
lebih menarik.
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Gambar 4.21 Tips Shalat Khusyu
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5.1.

Metode Forward Chaining Yang Dapat
Dijalanakan

Kesimpulan
Berdasarkan bab-bab yang sudah dijelaskan
diatas maka penulis dapat menyimpulkan:
1. Pengguna
wudhu

dapat
dan

mengetahui

shalat

tanpa

cara
harus

membawa buku.
2. Aplikasi ini dapat digunakan pada
handphone

yang

operasi android.

memiliki

Menggunakan

sistem

Android.
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