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ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT OF E-LEARNING APPLICATION FOR ISLAMIC

RELIGIOUS LEARNING BASED ON ANDROID

(Case Study MIN 6 Bandar Lampung)

By

PUTRI DWI CANTIKA

Islamic religious education is very important for human life, especially in achieving inner
peace and mental health in general, Islam is the best life guidance, prevention of wrongdoing
and munkar the most powerful, unmatched moral control. This system aims as an alternative
media to facilitate children and teachers and parents who want to get information about
Islamic learning materials for early childhood and elementary school children. In this
research, E-Learning application for Islamic learning built based on android using Java
programming language. The method used in this application is the Waterfall method, and is
designed using Unifield Modeling Language (UML). This application contains data of
Islamic learning materials for children ages 3-11 years that can facilitate the user to
understand and know the learning of Islam. The results of test data using Equivalence
Partitioning testing, shows that the management rules (rule) system can run according to
function and the system can provide information well. In addition, based on testing data, this
application is the application of User Friendly variable category with an average value of
4.33 (very good).

Keywords: Android, E-Learning, Islamic learning, Java Programming, Unifield Modeling
Language (UML)



ABSTRAK

RANCANG BANGUN APLIKASI E-LEARNING UNTUK PEMBELAJARAN

AGAMA ISLAM BERBASIS ANDROID

(Studi Kasus MIN 6 Bandar Lampung)

Oleh

PUTRI DWI CANTIKA

Pendidikan agama Islam sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai
ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya, agama Islam merupakan bimbingan
hidup yang paling baik, pencegah perbuatan salah dan mungkar yang paling ampuh,
pengendali moral yang tiada taranya. Sistem ini bertujuan sebagai media alternatif untuk
mempermudah anak-anak maupun guru dan orang tua yang ingin mendapatkan informasi
mengenai materi pembelajaran agama Islam untuk anak usia dini dan anak SD. Dalam
penelitian ini, aplikasi E-Learning untuk pembelajaran agama Islam yang dibangun berbasis
android menggunakan bahasa pemrograman Java. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini
adalah metode Waterfall, dan didesain menggunakan Unifield Modeling Language (UML).
Aplikasi ini didalamnya memuat data materi pembelajaran agama Islam untuk anak-anak usia
3-11 tahun yang dapat mempermudah pengguna untuk memahami dan mengetahui
pembelajaran agama Islam. Hasil data pengujian menggunakan pengujian Equivalence
Partitioning, menunjukkan bahwa pengelolaan aturan (rule) sistem dapat berjalan sesuai
fungsinya dan sistem dapat memberikan informasi dengan baik. Selain itu berdasarkan data
pengujian, aplikasi ini adalah aplikasi kategori variabel User Friendly dengan nilai rata-rata
4,33 (sangat baik).

Kata Kunci: Android, E-Learning, Agama Islam, Pemrograman Java, Unifield Modeling
Language (UML)
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Masalah

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin pesat,

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan)

berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan

sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi

pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (contents) dan

sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat

dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-learning di lembaga pendidikan

(sekolah, training dan universitas) maupun industri (Cisco System, IBM, HP,

Oracle, dsb) (Afrizal, 2005).

Dunia teknologi terus melakukan kemajuan yang begitu pesat di seluruh dunia,

diantaranya yaitu telepon seluler dengan sistem operasi berbasis Android yang

kini sudah banyak digunakan. Berdasarkan grafik presentase sistem operasi

perangkat mobile market share 2011-2014 Q2. Bahwa penggunaan Android relatif

meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan akan aplikasi yang ada pada perangkat

Android mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan para penggunanya.
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Gambar 1.1 Prosentase OS perangkat mobile market share 2011-2014 Q2
(IDC,2014Q2)

Pendidikan anak dalam Islam seperti lembaga pendidikan dan guru-guru yang

melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-

orang yang telah dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki

kemampuan untuk melaksanakan tugas kependidikan.

Karena sesungguhnya pendidikan adalah masalah penting yang aktual sepanjang

zaman. Karena pendidikan orang menjadi maju dengan bekal ilmu pengetahuan

dan teknologi orang mampu mengolah alam yang dikaruniakan Allah SWT

kepada manusia. Islam mewajibkan setiap orang baik laki-laki maupun

perempuan untuk menuntut ilmu dan  dianjurkan untuk belajar sejak dari buaian

sampai keliang lahat. Pendidikan agama Islam sangat penting bagi kehidupan

manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada

umumnya. Tidak diragukan lagi, bahwa agama Islam merupakan bimbingan hidup

yang paling baik, pencegah perbuatan salah dan mungkar yang paling ampuh,
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pengendali moral yang tiada taranya. Sebab agama bukan ibadah saja, agama

mengatur seluruh segi kehidupan, semua penampilan ibu dan bapak dalam

kehidupan sehari-hari disaksikan dan dialami oleh anak bernafaskan agama,

disamping latihan dan pembiasan tentang agama, perlu dilaksanakan sejak si anak

masih kecil, sesuai pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak mengenal

Tuhan melalui ucapan ibunya waktu ia masih kecil. Apapun yang dikatakan

ibunya tentang Tuhan akan diterimanya dan dibawanya sampai dewasa.

Untuk membantu orang tua dan guru dalam pembelajaran agama Islam penulis

menggunakan e-learning tipe asynchronous berarti “tidak pada waktu yang

bersamaan”. Jadi seseorang dapat mengambil pelatihan pada waktu yang berbeda

dengan pengajar memberikan pelatihan. Pelatihan ini lebih populer di dunia e-

learning karena memberikan keuntungan lebih bagi peserta pelatihan yaitu dapat

mengakses pelatihan kapanpun dan dimanapun. Pelatihan berupa paket pelajaran

yang dapat dijalankan di komputer manapun juga aplikasi pada Android dan tidak

melibatkan interaksi dengan pengajar atau pelajar lain pada waktu bersamaan.

Oleh karena itu pelajar dapat memulai pelajaran dan menyelesaikannya setiap

saat. Paket pelajaran berbentuk bacaan dengan animasi, simulasi, permainan

edukatif, maupun latihan atau diuji dengan jawabannya. Pelatihan asynchronous

yang terpimpin memungkinkan pengajar memberikan materi pelajaran lewat

internet dan peserta pelatihan mengakses materi pada waktu yang berlainan.

Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan orang tua dan guru dalam

memberikan pembelajaran agama Islam kepada anak-anak, dengan lebih

menyenangkan melalui bacaan dengan animasi dan permainan edukatif yang
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disenangi anak-anak sehingga mereka lebih cepat menangkap pelajaran serta

dapat digunakan dan dibawa kemanapun karena berbentuk software atau aplikasi

dan diterapkan dalam perangkap Android sehingga lebih efisien dalam

penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan masalah pokok

yang perlu diselesaikan yaitu bagaimana pembelajaran agama Islam yang

diberikan kepada anak didik agar lebih mudah dalam memahami materi pelajaran

agama Islam.

1.3 Batasan Masalah

Pada perancangan dan pembuatan bangun aplikasi e-learning untuk Pembelajaran

Agama Islam Berbasis Android ini diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Informasi yang diberikan dalam aplikasi berdasarkan pembelajarannya secara

umum, yaitu: rukun Islam, rukun iman, angka Arab, huruf Arab, malaikat dan

tugasnya, nama-nama nabi, tata cara wudhu, bulan Islam,  tata cara sholat dan

materi SD dari kelas 1 sampai kelas 6.

2.  Sistem e-learning yang dibangun membutuhkan koneksi internet.

3. Sistem pembelajaran ini ditujukan untuk anak-anak usia 3 tahun sampai usia 11

elitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem e-learning

berbasis Android sebagai alternatif solusi pembelajaran materi agama Islam

untuk anak-anak, orang tua dan guru.
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1.4 Tujuan Penelitian

ujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem e-

learning berbasis Android sebagai alternatif solusi pembelajaran materi agama

Islam untuk anak didik.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memudahkan anak-anak dalam memahami dan mempelajari agama Islam,

sehingga lebih efisien dan menyenangkan melalui video animasi.

2. Pelajaran akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk anak-anak menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

berakhlak mulia.

3. Sebagai media alternatif bagi orang tua dan guru dalam sarana pembelajaran

yang diberikan untuk anak.

4. Sebagai media aplikasi dalam pembelajaran agama Islam untuk anak didik.



II. GAMBARAN UMUM

2.1 Pembelajaran Agama Islam Anak

Pendidikan Islam diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang

memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan serta

potensi yang dimiliki anak agar dapat berfungsi dan berperan sebagaimana

hakikat kejadiannya. Jadi dalam pengertian ini pendidikan Islam tidak dibatasi

oleh institusi (kelembagaan) ataupun pada lapangan pendidikan tertentu.

Pendidikan Islam diartikan dalam ruang lingkup yang luas (Jalaluddin, 2005).

Adapun yang dimaksud bertanggung jawab dalam pengertian ini adalah orang tua.

Sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah merupakan perpanjangan

tangan para orang tua. Maksudnya, tepat tidaknya para guru atau pendidik yang

dipilih orang tua untuk mendidik anak mereka sepenuhnya menjadi tanggung

jawab para orang tua. Maka pendidikan Islam meletakkan dasarnya adalah pada

rumah tangga. Seiring dengan tanggung jawab itu, maka para orang tua dan para

guru dalam pendidikan Islam berfungsi dan berperan sebagai pembina,

pembimbing, pengembang serta pengarah potensi yang dimiliki anak agar mereka

menjadi pengabdi Allah yang taat dan setia sesuai dengan hakikat penciptaan

manusia (QS 51:56) dan juga dapat berperan sebagai khalifah Allah dalam

kehidupan di dunia (QS 2:30). Selain itu dalam pelaksanaannya aktivitas
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pendidikannya seperti itu diterapkan sejak usia bayi dalam buaian hinggake akhir

hayat, seperti tuntunan Rasul Allah Saw.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan

agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk

membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi

yang utama berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan

baik terhadap Allah SWT (HablumminAllah) sesama manusia (hablumminannas),

dirinya sendiri dan alam sekitarnya.

Karena sesungguhnya pendidikan adalah masalah penting yang aktual sepanjang

zaman. Karena pendidikan orang menjadi maju. Dengan bekal ilmu pengetahuan

dan teknologi orang mampu mengolah alam yang dikaruniakan Allah SWT

kepada manusia. Islam mewajibkan setiap orang baik laki-laki maupun

perempuan untuk menuntut ilmu dan  dianjurkan untuk belajar sejak dari buaian

sampai keliang lahat.

Sebab agama bukan ibadah saja, agama mengatur seluruh segi kehidupan, semua

penampilan ibu dan bapak dalam kehidupan sehari-hari disaksikan dan dialami

oleh anak bernafaskan agama, disamping latihan dan pembiasan tentang agama,

perlu dilaksanakan sejak anak masih kecil, sesuai pertumbuhan dan

perkembangan jiwanya. Anak mengenal Tuhan melalui ucapan ibunya waktu

masih kecil. Apapun yang dikatakan ibunya tentang Tuhan akan diterimanya dan

dibawanya sampai dewasa.
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2.1.1 Tujuan Pendidikan Anak dalam Islam

Sementara itu tujuan pendidikan dalam Islam secara garis besarnya adalah untuk

membina manusia agar menjadi hamba Allah yang sholeh dengan seluruh aspek

kehidupannya, perbuatan, pikiran dan perasaannya, karena pendidikan merupakan

suatu usah adan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-

tingkatan, tujuan bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu

benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.

Menurut Rifa'atul Mahmudah ada 3 hal tujuan pendidikan anak dalam Islam yaitu:

1. Anak sebagai penerus perjuangan tiap manusia mengemban "misi", manusia

harus jadi "khalifah" di muka bumi ini. Tugasnya mengarahkan manusia

untuk "ibadah kepada Allah" dan mengelola alam sekitarnya sehingga

memberi iklim yang kondusif (mendukung) untuk "ibadah". Perjuangan itu

harus dilakukan terus menerus, dilakukan kesinambungan, dari satu generasi

ke generasi lainnya. Orang tua sejak dini harus mempersiapkan anak untuk

jadi generasi lainnya. Orang tua sejak dini harus mempersiapkan anak untuk

jadi penerus "kekhalifahan", karena pada saatnya kelak ia harus tampil di

permukaan mengganti generasi tua.

2. Anak adalah amanah dan fitrah. Tiap manusia adalah pemimpin, dan ia akan

dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Tiap orang tua

akan diminta tanggung jawab tentang anak-anaknya, karena itu Allah

berfirman “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan

(bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. At-Thaghobun: 15)

(Ash-Shiddiq, 1998).
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Orang tua bisa terangkat harkat dan martabatnya di dunia, juga menikmati

kebahagiaan akhirat, jika ternyata anak-anaknya baik. "ada tidak amalan yang

tidak putus-putus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal, "begitu

sabda Nabi, satu diantaranya, anak-anak shaleh yang mendo'akan orang

tuanya. Tapi bisa juga sebaliknya, orang tua hancur namanya, bangkrut

usahanya, karena ulah perbuatan anaknya.

Oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian

manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran,

perasaan, dan indera. Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia dalam

semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah,

maupun bahasanya (secara perorangan maupun secara berkelompok).

Dengan demikian, maka tujuan pendidikan Islam adalah mendidik manusia agar

menjadi hamba Allah seperti Nabi Muhammad Saw. Dan sifat-sifat yang harus

melekat pada diri hamba Allah itu adalah sifat-sifat yang tercermin dalam

kepribadiannya. Di antara sifat-sifat itu adalah:

1. Berilmu yang dalam dan luas, bekerja keras untuk kemakmuran kehidupan

2. Berakhlak mulia dalam pergaulan

3. Cakap memimpin di permukaan bumi

4. Mampu mengolah isi bumi untuk kemakmuran umat manusia

5. Dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan Islam

mempunyai tujuan yang luas dan dalam, seluas dan sedalam kebutuhan hidup

manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang menghamba
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kepada khaliknya yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu,

pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang

bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indera

pendidikan ini harus melayani petumbuhan manusia dalam semua aspek, baik

aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, maupun aspek ilmiah, (secara

perorangan, maupun secara berkelompok), dan pendidikan ini mendorong aspek

tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup.

2.2 Pembelajaran dengan E-Learning

E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang

diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya (Purbo O.W, dkk:

2004). e-learning disebut juga dengan pembelajaran berbantuan komputer, secara

umum dapat dimasukkan dalam dua kategori yaitu komputer mandiri (standalone)

dan komputer dalam jaringan. Perbedaan yang utama antara keduanya terletak

pada aspek interaktivitas. Dalam pembelajaran melalui komputer mandiri,

interaktivitas peserta ajar terbatas pada interaksi dengan materi ajar yang ada

dalam program pembelajaran (Afrizal, 2005).

Jaringan internet mampu mendukung komunikasi dua arah antar peserta didik

dengan pihak penyelenggara, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam

proses pendidikan. Komunikasi dua arah ini dapat bersifat individual dan

kelompok, sehingga mempunyai potensi untuk melayani kebutuhan belajar

masing-masing individu. Di samping itu, komunikasinya pun dapat berupa

komunikasi multimedia, sehingga akan memperkaya proses pembelajaran

sehingga diharapkan proses belajar lebih berkualitas.
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Pada hakekatnya konsep e-learning dapat diartikan sebagai usaha membuat kelas-

kelas elektronik (maya) yang setara dengan kelas-kelas konvensional yang ada di

sekolah resmi. Pengertian setara di sini diartikan bahwa kelas-kelas elektronik

tersebut dapat menggantikan kelas-kelas di sekolah yang selama ini kita kenal.

Bukan hanya sebagai pelengkap sekolah yang sudah ada. Oleh sebab itu, sebuah

lembaga pendidikan virtual seperti e-learning haruslah mempunyai tugas dan

misi yang sama dengan sebuah lembaga pendidikan konvensional (Afrizal, 2005).

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengembangan sebuah teknologi e-learning

haruslah disesuaikan dengan karakter asli sebuah sistem pendidikan yang telah

ada sebelumnya. dari segi teknologi dan psikologi sistem e-learning haruslah

dikembangkan secara sederhana, mudah, dan menarik untuk digunakan serta

murah untuk mendapatkannya. Dalam perencanaan sistem e-learning haruslah

dimasukan unsur permainan dan mempunyai interface yang menarik sehingga

tampilannya bersifat interaktif yang memberikan efek rasa betah bagi

siswa/mahasiswa (Afrizal, 2005).

2.2.1 Merencanakan E-Learning

sebelum membangun sebuah sistem e-learning yang mengubah proses pendidikan

konvensional ke sistem digital, pennyusun kebijakan dibidang pendidikan

haruslah melakukan studi dan observasi yang menyeluruh dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan berikut (Afrizal, 2005):

1. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengkonversikan kursus di dalam

kelas menjadi format elektronik multimedia?



12

2. Perlukah semua kursus dimigrasikan ke dalam model e-learning tersebut?

3. Dapatkah kita melakukan mugrasi tersebut sendiri ataukah memerlukan

campur tangan orang ke tiga?

4. Dapatkah kita memeriksa efektivitas dari proses migrasi tersebut?

5. Faktor manusia apa yang terlibat dalam penerimaan terhadap perubahan

tersebut?

6. Bagaimana mengimplementasikan migrasi yang terbaik bagi perubahan

tersebut?

Dalam menetapkan sistem e-learning yang akan digunakan ada beberapa pilihan

yang dapat dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan keuntungan dan kendala teknis

serta cangkupan yang dapat dilayani oleh sistem e-learning perlu diperhatikan.

Oleh sebab itu, hal-hal berikut ini akan dapat dipertimbangkan (Afrizal, 2005):

1. apakah kita akan membuat sebuah sistem e-learning dengan cara mengadopsi

pengajaran dikelas menjadi pengajaran sistem elektronik? Kalau hanya itu

yang dilakukan biaya yang dikeluarkan relatif kecil, kita cukup membuat atau

menggunakan software yang sudah ada. Dengan sistem yang sudah ada ini

anda dapat menjangkau peserta yang lebih luas, namun keuntungan yang

lebih besar dari penggunaan sistem e-learning tentu tidak akan dapat dicapai

diantaranya proses belajar mengajar dimanapun dan kapanpun tidak dapat

dilakukan.

2. apakah kita membuat sebuah sistem e-learning dengan cara mengadopsi

metode yang ada di kelas kemudian mengkonversinya ke dalam sistem

elektronik yang interaktif. Jika hal ini yang diinginkan, maka yang perlu

dilakukan adalah mencari vendor (tenaga profesional) yang berpengalaman
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membuat suatu paket e-learning dengan demikian, biaya yang dikeluarkan

tergantung pada vendornya dan tingkat kerumitan serta keinteraktivan

programnya. Metode ini akan lebih baik karena akan dapat menggali

keuntungan-keuntungan sitem e-learning.

2.3 Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang menyertakan

middleware (virtual machine) dan sejumlah aplikasi utama. Android merupakan

modifikasi dari kernel Linux (Andry, 2011).

Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama

Android, Inc. Dari sinilah awal mula nama Android muncul. Android Inc. Adalah

sebuah perusahaan start-up kecil yang berlokasi di Palo Alto, California, Amerika

Serikat yang didirikan oleh Andy Rubin bersama Rich Miner, Nick Sears, dan

Chris White. Pada bulan juli 2005, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google dan

para pendirinya bergabung ke Google. Andy Rubin sendiri kemudian diangkat

menjadi wakil presiden divisi mobile dari google.

Tujuan pembuatan sistem operasi ini adalah untuk menyediakan platform yang

terbuka, yang memudahkan orang mengakses Internet menggunakan telepon

seluler. Android juga dirancang untuk memudahkan pengembang membuat

aplikasi dengan batasan yang minim sehingga kreativitas pengembang menjadi

lebih berkembang (Andry, 2011).
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Sebagai open source dan bebas dalam memodifikasi, di dalam Android tidak ada

ketentuan yang tetap dalam konfigurasi software dan hardware. Fitur- fitur yang

didapat dalam Android antara lain (Lee, 2011) :

1. Storage - Menggunakan SQLite, database yang ringan, untuk sebuah

penyimpanan data.

2. Connectivity - Mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS.

3. Bluetooth (termasuk A2DP dan AVRCP), WiFi, LTE, dan WiMax.

4. Messaging –Mendukung SMS dan MMS

5. Web Browser – Berbasiskan open-source WebKit, bersama mesin

6. Chrome’s V8 JavaScript

7. Media support – Termasuk mendukung untuk beberapa media berikut :

8. H.263, H.264 (dalam bentuk 3GP or MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMRWB

(dalam bentuk 3GP), AAC, HE-AAC (dalam bentuk MP4 atau 3GP), MP3,

MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, GIF, dan BMP.

9. Hardware support – Sensor akselerasi, Kamera, Kompas Digital, Sensor

Kedekatan, GPS.

10. Multi-touch –Mendukung multi-touch screens

11. Multi-tasking – Mendukung aplikasi multi-tasking

12. Flash-support – Android 2.3 mendukung Flash 10.1

13. Tethering – Mendukung pembagian dari koneksi Internet sebagai

wired/wireless hotspot

14. Play sore – katalog aplikasi yang dapat di-download dan diinstal pada telepon

seluler secara online, tanpa menggunakan PC (Personal Computer).
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15. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator, peralatan

debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE.

2.3.1 Versi Android

Aplikasi Pembelajaran Agama Islam Dengan Metode E-learning Berbasis

Android ini bisa menggunakan segala versi Android yang diantaranya yaitu:

1. Android versi 4.1 (Jelly Bean)

Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara Google I/O lalu membawa

sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru diantaranya

meningkatkan input keyboard, desain baru fitur pencarian, user interface yang

baru dan pencarian melalui voice search yang lebih cepat (Developers, 2014).

2. Android versi 4.4 (Kitkat)

Android 4.4 "KitKat" adalah versi dari sistem operasi telepon genggam

Android yang dikembangkan oleh Google. Google mengumumkan Android 4.4

KitKat pada tanggal 3 September 2013. memiliki 512 MB RAM sebagai

minimum yang disarankan untuk perangkat Android (Developers, 2014).

3. Android Versi 5.0 (Lollipop)

Pembaruan utama terbaru versi Android adalah Lollipop 5.0, yang dirilis pada

3 November 2014. Lollipop adalah update Android paling besar dan ambisius

dengan lebih dari 5.000 API baru untuk para developer. Perangkat yang

menggunakan OS Android L ini akan mampu berintegrasi antar perangkat

seperti smartphone, tablet berbasis Android (Developers, 2014).
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2.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Adapun metodologi yang digunakan dalam pengembangan Aplikasi E-Learning

Untuk Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android ini yaitu: metode waterfall,

dan desain menggunakan unified modeling language (UML).

2.4.1 Metode Waterfall

Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan,

proses yang berjalan terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) melewati fase-

fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian

(Pressman, Roger S. 2001).

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini sesuai dengan Metode

Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Metode waterfall (Pressman, 2001)



17

Tahapan pengembangan sistem dengan Metode Waterfall dijelaskan sebagai

berikut:

1. Analisis Kebutuhan Aplikasi (Requirements Definition)

Analisa kebutuhan sistem atau aplikasi merupakan tahapan pertama yang

menjadi dasar proses pembuatan sistem. Pada tahap ini dilakukan pencarian

dan pengumpulan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang

kelengkapan sistem atau aplikasi, kemudian mendefinisikan semua kebutuhan

yang dipenuhi dalam perangkat lunak atau aplikasi yang dibuat.

2. Desain Aplikasi (Sistem And Software Design)

Desain aplikasi merupakan tahap perancangan sistem atau aplikasi yang

meliputi penyusunan proses, data, aliran proses, dan pemenuhan kebutuhan

sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Dokumentasi desain aplikasi yang

dihasilkan dari tahapan ini adalah use case diagram dan activity diagram.

3. Penerapan Desain dan Penulisan Kode Program

Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang

telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer

dengan menggunakan bahasa pemrograman. Penelitian ini menggunakan

bahasa pemrograman java dan eclipse sebagai software pengembangan

aplikasinya. Pada tahap ini, penulis menerjemahkan design kedalam bahasa

pemrograman sehingga didapatkan suatu aplikasi yang diinginkan sesuai yang

sudah dirancang. sehingga didapatkan suatu file installer dengan ekstensi apk.
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4. Pengujian Aplikasi (Integration and Sistem Testing)

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat

telah sesuai dengan desain dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik

tanpa ada kesalahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian aplikasi ini

menggunakan metode blackbox testing. Pengujian dilakukan secara

menyeluruh tanpa melihat struktur internal aplikasi atau komponen yang diuji.

blackbox testing berfokus pada kebutuhan fungsional aplikasi yang

berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan aplikasi tersebut.

5. Penerapan Aplikasi dan Perawatan (Operational and Maintenance)

Pada tahapan ini, aplikasi sudah siap untuk diterapkan pada perangkat mobile

dan siap digunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Perawatan,

perbaikan dan pengembangan aplikasi dilakukan untuk menjaga kualitas dan

kestabilan aplikasi.

2.4.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung

oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem

perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman

berorientasi objek. Definisi ini merupakan definisi yang sederhana.

Unified Modeling Language (UML) merupakan strandar yang relatif terbuka yang

dikontrol oleh Object Management Group (OMG), sebuah konsorsium terbuka

yang terdiri dari banyak perusahaan. OMG dibentuk untuk membuat standar–

standar yang mendukung interoperabilitas, khusunya interoperabilitas sistem
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berorientasi objek. OMG mungkin lebih dikenal dengan standar–standar COBRA

(Common Object Request Broker Architecture).

UML lahir dari penggabungan banyak bahasa permodelan grafis berorientasi

objek yang berkembang pesat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. UML dibuat

oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera

Rational Software Corp. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu

memodelkan sistem dari berbagai perspektif (Fowler, 2004).

UML dideskripsikan oleh beberapa diagram, yaitu sebagai berikut.

1. Use case Diagram

Use case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram lebih

dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan

alur atau urutan kejadian. Sebuah use case diagram merepresentasikan sebuah

interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dikembangkan (Fowler, 2004).

Komponen-komponen dalam use case diagram (Fowler, 2004) :

a. Aktor

Pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk dapat

terciptanya suatu use case diagram diperlukan aktor, dimana aktor tersebut

mempresentasikan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat atau sistem lain)

yang berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sebuah aktor mungkin hanya

memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari

sistem atau keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya
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berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Aktor

digambarkan dengan stick pan seperti yang terdapat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Contoh aktor (Fowler, 2004).

b. Use Case

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham dan

mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun. Bentuk use case dapat terlihat

pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Use case (Fowler, 2004).

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram:

1. Association, menghubungkan link antar element.

2. Generalization, disebut juga pewarisan (inheritance), sebuah elemen dapat

merupakan spesialisasi dari elemen lainnya.

3. Dependency, sebuah element bergantung dalam beberapa cara ke element

lainnya.

4. Aggregation, bentuk association dimana sebuah elemen berisi elemen lainnya.

Tipe relasi yang mungkin terjadi pada use case diagram:
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1. <<include>>, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat

terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case

lainnya.

2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu

seperti menggerakkan peringatan.

3. <<communicates>>, merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe

relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case.

Bentuk dari use case diagram dapat terlihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Contoh use case diagram (uml-diagrams.org, 2014).

2. Activity Diagram

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat

digunakan untuk aktifitas lainnya (Fowler, 2004).
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Berikut ini adalah tabel notasi activity diagram yang diilustrasikan pada Tabel 2.1.

Simbol Keterangan
Titik Awal

Titik Akhir

Activity

Pilihan untuk mengambil keputusan

Fork; Digunakan untuk menunjukkan
kegiatan yang dilakukan secara paralel
atau untuk menggabungkan dua
kegiatan paralel menjadi satu.
Rake; Menunjukkan adanya
dekomposisi

Tanda Waktu

Tanda pengiriman

Tanda penerimaan

Aliran akhir (Flow Final)

Tabel 2.1 Notasi activity diagram (Meildy, 2014).

Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari

satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Pembuatan activity

diagram pada awal pemodelan proses dapat membantu memahami keseluruhan

proses. Activity diagram juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antara

beberapa use case (Fowler, 2004).

Bentuk dari activity diagram dapat terlihat pada Gambar 2.6.
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Gambar 2.6 Contoh activity diagram (uml-diagrams.org, 2014).

3. Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek dan

merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class

menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan
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layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class Diagram

menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta

hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain (Fowler, 2004).

Class memiliki tiga area pokok :

1. Nama (Class Name)

2. Atribut

3. Metode (Operations)

Pada UML, class digambarkan dengan segi empat yang dibagi beberapa bagian.

Bagian atas merupakan nama dari class. Bagian yang tengah merupakan struktur

dari class (atribut) dan bagian bawah merupakan sifat dari class (metode/operasi).

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut :

1. Private , tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan.

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan class lain

yang mewarisinya.

3. Public, dapat dipanggil oleh class lain (Fowler, 2004).

4. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan

waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara

objek juga interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi

sistem (Fowler, 2004).

Berikut ini adalah Notasi sequence diagram yang disajikan pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Notasi sequence diagram (Meildy, 2014).

Simbol Nama Keterangan

Object

Object merupakan
instance dari sebuah class
dan dituliskan tersusun
secara horizontal.
Digambarkan sebagai
sebuah class (kotak)
dengan nama obyek
didalamnya yang diawali
dengan sebuah titik koma

Actor

Actor juga dapat
berkomunikasi dengan
object, maka actor juga
dapat diurutkan sebagai
kolom. Simbol Actor
sama dengan simbol pada
Actor Use Case Diagram.

Lifeline

Lifeline mengindikasikan
keberadaan sebuah object
dalam basis waktu.
Notasi untuk Lifeline
adalah garis putus-putus
vertikal yang ditarik dari
sebuah obyek.

Activation

Activation dinotasikan
sebagai sebuah kotak segi
empat yang digambar
pada sebuah lifeline.
Activation
mengindikasikan sebuah
obyek yang akan
melakukan sebuah aksi.

Message

Message, digambarkan
dengan anak panah
horizontal antara
Activation. Message
mengindikasikan
komunikasi antara object-
object.
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Contoh dari squence diagram dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Contoh sequence diagram (uml-diagrams.org, 2014)

2.4.3 Keunggulan UML

Secara umum UML diterapkan dalam pengembangan sistem/perangkat lunak

berorientasi obyek sebab metodologi UML ini umumnya memiliki keunggulan-

keunggulan sebagai berikut (Nugroho, 2005) :

a. Uniformity. Dengan metodologi UML, para pengembang cukup menggunakan

1 metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Hal ini tidak bisa

dilakukan dalam metodologi pengembangan terstruktur. Dengan
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perkembangan masa kini ke arah aplikasi GUI (Graphical User Interface),

UML juga memungkinkan untuk merancang komponen antarmuka pengguna

(user interface) secara integrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak

sekaligus dengan perancangan basis data.

b. Understandability. Dengan metodologi ini kode yang dihasilkan dapat

diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah

sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami siapapun juga.

c. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil ssepanjang waktu sebab

sangat mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan.

d. Reusability. Dengan metodologi berorientasi obyek, dimungkinkan penggunaan

ulang kode, sehingga pada gilirannya akan sangat mempercepat waktu

pengembangan perangkat lunak.

2.5 Teknik Pengujian Perangkat Lunak

Ada dua macam pendekatan kasus uji yaitu white-box dan black-box. Pendekatan

white-box adalah pengujian untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara

rinci sesuai dengan spesifikasinya (Jiang, 2012). Jalur logika perangkat lunak

akan diuji dengan menyediakan kasus uji yang akan mengerjakan kumpulan

kondisi dan pengulangan secara spesifik. Sehingga melalui penggunaan metode

ini akan dapat memperoleh kasus uji yang menjamin bahwa semua jalur

independen pada suatu model telah digunakan minimal satu kali, penggunaan

keputusan logis pada sisi benar dan salah, pengeksekusian semua loop dalam

batasan dan batas operasional perekayasa, serta penggunaan struktur data internal

guna menjamin validitasnya (Pressman, 2010).
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Pendekatan black-box merupakan pendekatan pengujian untuk mengetahui apakah

semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan

fungsional yang telah didefinisikan (Jiang, 2012). Kasus uji ini bertujuan untuk

menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Teknik

pengujian ini berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak, yaitu

melakukan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output program.

Metode black-box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan

fungsional untuk suatu program. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan

dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface,

kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal, kesalahan kinerja,

dan inisialisasi dan kesalahan terminal (Pressman, 2010).

2.5.1 Equivalence Partitioning

Equivalence Partitioning (EP) merupakan metode black box testing yang

membagi domain masukan dari program ke dalam kelas-kelas sehingga test case

dapat diperoleh. Equivalence partitioning berusaha untuk mendefinisikan kasus

uji yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji

yang harus dibuat. Kasus uji yang didesain untuk equivalence partitioning

berdasarkan pada evaluasi dari kelas ekuivalensi untuk kondisi masukan yang

menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi masukan dapat

berupa spesifikasi nilai numerik, kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan

atau kondisi boolean (Pressman, 2001).
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2.5.2 Skala Likert

Menurut Likert dalam buku Azwar S (2011, p. 139), sikap dapat diukur dengan

metode rating yang dijumlahkan (method of summated ratings). Metode ini

merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi

respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Nilai skala setiap pernyataan

tidak ditentukan oleh derajat favourable nya masing-masing akan tetapi

ditentukan oleh distribusi respons setuju dan tidak setuju dari sekelompok

responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba (pilot study) (Azwar, 2011).

Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan

pilihan sebagai berikut: 5 = sangat baik; 4 = baik; 3 = cukup baik; 2 = kurang

baik; 1 = tidak baik. Selanjutnya, penentuan kategori interval tinggi, sedang, atau

rendah digunakan rumus sebagai berikut :

= NT − NRK
Keterangan :

I = Interval;

NT = Total nilai tertinggi;

NR = Total nilai terendah;

K = Kategori jawaban (Yitnosumarto, 2006).

Kriteria penilaian = % Total skor tertinggi – Interval (I).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang berada di jalan Soemantri

Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Bandar Lampung dan MIN 6 Bandar

Lampung. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan

selesai.

3.2    Metodologi Penelitian

3.2.1 Alir Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan diagram alir metodologi penelitian yang terdapat

pada Gambar 3.1.

Penjelasan dari diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 3.1 adalah

sebagai berikut.

A. Langkah I

1. Pada langkah pertama, yang dilakukan pada tahap pertama adalah identifikasi

masalah. Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah. Masalah
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penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan

apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak.

2. Tahap kedua adalah perumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan

penelitian, yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan-

pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan

dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji.

3. Tahap ketiga adalah menentukan tujuan, manfaat dan batasan. Target

pencapaian dalam tahap ini adalah diketahuinya tujuan dan manfaat dari

Aplikasi e-learning Untuk Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android.

Sedangkan batasan digunakan untuk membatasi pembahasan dan ruang lingkup

penelitian.

4. Tahap keempat adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini

dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal penting yang berhubungan dengan

penelitian.

5. Tahap kelima adalah studi literatur. Studi literatur ini ditujukan untuk

mendapatkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang akan

dijadikan landasan penelitian.

B. Langkah II

6. Memasuki langkah kedua yaitu tahap keenam. Langkah kedua adalah

pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Waterfall. Tahap pertama yang dilakukan dalam

pengembangan sistem ini adalah analisis kebutuhan aplikasi (Requirements

Definition). Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan data
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berupa data dari pembelajaran agama Islam yang dikelompokan yaitu : rukun

iman, rukun Islam, angka Arab, huruf Arab, malaikat dan tugasnya, tata cara

wudhu, bulan-bulan Islam, tata cara sholat, nama-nama nabi, agama Islam.

Pada tahap ini juga akan dilakukan analisis kebutuhan dasar sistem dan

analisis user requirement,

7. Tahap ketujuh adalah desain aplikasi (Sistem and Software Design). Pada

tahap ini akan dilakukan perancangan sistem dan perancangan antarmuka.

Perancangan atau desain sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified

Modelling Language (UML), pada tahap ini akan diketahui semua entitas

luar, input dan output yang terlibat dalam sistem serta use case, class

diagram, activity diagram, sequence diagram yang digunakan dalam analisis

sistem. Selanjutnya akan dilakukan perancangan antarmuka (interface),

perancangan antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak sistem

sesuai dengan analisis kebutuhan sistem.

8. Tahap kedelapan adalah Penerapan Desain dan Kode Program

(implementations and unit testing).

9. Pembuatan program (koding) berdasarkan desain yang sudah dirancang

sebelumnya.

10. Tahap kesepuluh adalah Pengujian Aplikasi (Integration and Sistem Testing).

Setelah pembuatan program selesai, maka akan dilakukan pengujian.

Pengujian aplikasi ini menggunakan metode blackbox testing.

11. Tahap kesebelas adalah Penerapan Aplikasi dan Perawatan (Operational and

Maintenance) Pada tahap ini akan dilakukan penerapan sistem aplikasi ke-

user (roll-out) melalui play store dan maintenance database aplikasi.
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Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian (Nazir, 2005).
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Langkah III

12. Tahap kedua belas adalah analisis hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk

mengetahui hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, apakah

hasil dapat mengatasi permasalahan yang dideskripsikan di awal.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk

mengumpulkan data, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu:

Studi Literatur, Studi literatur yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, prosiding

dan internet yang menyajikan informasi tentang pembelajaran agama Islam seperti

rukun iman, rukun Islam, angka Arab, huruf Arab, malaikat dan tugasnya, tata

cara wudhu, bulan-bulan Islam, tata cara sholat, nama-nama nabi, agama Islam, E-

Learning, Android, Video Maker FX, dan joomla.

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer yang dibutuhkan berupa data rukun iman, rukun Islam, angka

Arab, huruf Arab, malaikat dan tugasnya, tata cara wudhu, bulan-bulan Islam,

tata cara sholat, nama nabi, dari buku agama Islam dan tuntunan sholat.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa informasi seputar aplikasi dan pengembang yang dibuat.
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3.3 Analisis dan Perancangan Sistem

3.3.1 Identifikasi Masalah

Pembelajaran dengan e-learning dapat diartikan sebagai usaha membuat kelas-

kelas elektronik (maya) yang setara dengan kelas-kelas konvensional yang ada di

sekolah resmi. Pengertian setara di sini diartikan bahwa kelas-kelas elektronik

tersebut dapat menggantikan kelas-kelas di sekolah yang selama ini kita kenal.

Bukan hanya sebagai pelengkap sekolah yang sudah ada. Oleh sebab itu, sebuah

lembaga pendidikan virtual seperti e-learning haruslah mempunyai tugas dan

misi yang sama dengan sebuah lembaga pendidikan konvensional, Pembelajaran

agama Islam yang harus diketahui anak adalah belajar mengenal angka Arab

karena dengan belajar mengenal angka Arab maka selanjurnya anak akan dengan

mudah untuk belajar membaca Al-quran, huruf Arab, malaikat dan tugasnya

dengan belajar menganal nama-nama malaikat dan tugasnya maka anak akan

berprilaku lebih baik dan meyakini bahwa setiap perbuatan akan dinilai baik atau

buruk, tata cara berwudhu sangat penting untuk dipelajari karena tata cara

berwudhu adalah hal yang wajib dikerjakan sebelum menunaikan ibadah sholat

dan mengaji, tata cara sholat karena sholat adalah perintah dari Allah SWT yang

wajib dilakukan bagi umat Islam maka anak-anak sejak dini harus diajarkan dan

dilatih agar anak terbiasa dan terhindar dari perbuatan tercela, bulan-bulan Islam

anak-anak harus tahu apa saja bulan-bulan Islam atau bulan hijriah karena setiap

bulan dalam Islam ada amalan yang harus dikerjakan sesuai rukun Islam dan

rukun iman, anak-anak akan terhindar dari perkataan dan perbuatan buruk yang

akan mereka lakukan, nama-nama nabi dengan mengenalnya maka anak akan
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mengetahui urutan nabi dan akan menpelajari kisah nabi sesuai pada zamannya,

dan agama Islam penting untuk anak mengetahui agama Islam karena anak lah

yang membantu perkembangan agama Islam hingga saat ini, pada umumnya

anak-anak sulit menerima pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua dan guru

yang hanya disampaikan melalui media buku bacaan, anak-anak membutuhkan

pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga mudah untuk diingat oleh anak.

3.3.2 Analisis Sistem

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka sistem yang dibutuhkan dari

adalah sebagai berikut :

1. Informasi tentang pembelajaran rukun iman, rukun Islam, angka Arab, huruf

Arab, malaikat dan rugasnya, tata cara wudhu, bulan-bulan Islam, tata cara

sholat, nama-nama nabi, agama Islam dari buku agama Islam anak dan

tuntunan sholat oleh e-learning yang diakses melalui Android.

2. Informasi berupa jenis-jenis pembelajarannya yang ditampilkan dengan bacaan

dan melalui animasi yang ditampilkan.

3.3.3 Analisis User Requirement

Kebutuhan dasar aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem dapat menampilkan pembelajaran rukun iman, rukun Islam, angka Arab,

huruf Arab, malaikat dan rugasnya, tata cara wudhu, bulan-bulan Islam, tata

cara sholat, nama-nama nabi, agama Islam dari buku agama Islam anak dan

tuntunan sholat oleh e-learning yang diakses melalui Android.
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2. Sistem dapat menampilkan informasi berupa jenis-jenis pembelajarannya yang

ditampilkan dengan bacaan dan melalui animasi yang ditampilkan.

3.3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan

sistem. Perancangan sistem di sini berupa penggambaran, perencanaan dan

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem menentukan

bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap

ini termasuk mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan

perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah dilakukan instalasi akan benar-

benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis

sistem.

3.3.4.1 Perancangan Teknologi Dari Web Ke Android

e-learning atau sistem pembelajaran elektronik merupakan pembelajaran jarak

jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan

komputer (internet dan intranet). Aplikasi e-learning pembelajaran agama Islam

berbasis Android mengacu kepada penggunaan perangkat bergerak salah satunya

pada telepon genggam yang dapat mengakses materi pelajaran, arahan dan

aplikasi yang berkaitan dengan pelajaran kapan dan dimana saja. Pembelajaran

dengan aplikasie e-learning pembelajaran agama Islam berbasis Android dapat

dijadikan salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan dalam bidang
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pendidikan, terutama masalah pemerataan akses informasi pendidikan, kualitas

konten yang

berupa materi pelajaran dengan bentuk teks maupun gambar. Proses yang

dilakukan untuk membuat aplikasi berbasis web mobile dapat berperan sebagai

aplikasi native dengan perantara PhoneGap yang mengakses sistem secara

langsung pada platform Android dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Design tahap aplikasi e-learning berbasis Android.

Pada Aplikasi E-Learning Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android terdapat

beberapa proses yang dilakukan yaitu download terlebih dahulu aplikasi e-

learning management system (LMS) yang digunakan pada aplikasi ini adalah

Joomla sebuah program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran

kedalam bentuk web. Selanjutnya menginstal Joomla di localhost kemudian

Instalasi
Joomla

Mengaktifkan Web
Service

Perancangan Web
Mobile

Compile Dengan Phone
Gap

App Android
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membuat user dan menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan pada apalikasi e-

Learning versi mobile. Setelah selesai melakukan proses instalasi Joomla

kemudian dapat mengaktifkan web service pada joomla, dimana web service

adalah layanan yang memungkinkan dua buah sistem atau lebih yang saling tidak

terkait dapat saling berkomunikasi seperti halnya client dan server, dalam

perancangan ini joomla menyediakan service yang memungkinkan sistem lain

dapat memanfaatkan service joomla tersebut sehingga saling berkomunikasi.

Kemudian perancangan web mobile untuk mengakses web service tersebut dari

aplikasi berbasis web untuk perangkat mobile. Agar aplikasi joomla berbasis web

dapat mengakses fungsi-fungsi internal pada perangkat mobile pada platform

Android dan untuk dapat mempermudah penginstalan maka aplikasi web mobile

tersebut dicompile dengan menggunakan kerangka kerja atau framework

PhoneGap yang bertugas untuk menjadikan aplikasi e-learning berbasis web

sebagai aplikasi native sehingga akan dihasilkan aplikasi native untuk Android,

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Proses mengubah web application menjadi native application.
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Dengan menggunakan antar muka program (API) yang disediakan oleh PhoneGap

sehingga aplikasi berbasis web mobile dapat berperan sebagai aplikasi native

dengan perantara PhoneGap yang mengakses sistem secara langsung.

Gambaran umum aplikasi e-learning dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Perancangan secara umum.

Aplikasi e-learning versi mobile berbasis Android dirancang bagaimana

mengintegrasikan Android dengan web e-learning menggunakan konsep client-

server. Karena keterbatasan sumber daya, maka perancangan dilakukan di

localhost sehingga mengeliminasi koneksi ke internet. Agar aplikasi Android

dapat berkomunikasi dengan database server dengan menggunakan web service

yang berada pada localhost maka dibutuhkan koneksi wireless, hal ini karena

perangkat Android tidak dapat berkomunikasi melalui jaringan LAN dan wireless

ad-hoc, sehingga pada penggunaan PC atau Laptop dijadikan sebagai WiFi

hotspot dan web server dimana aplikasi e-learning terpasang. Perbandingan antara



41

web e-learning versi desktop dengan aplikasi e-learning versi mobile secara

umum yaitu:

1. Pada e-learning versi desktop administrator dapat mengganti thema pada

website, pada aplikasi e-learning versi mobile interface dimodifikasisesuai

dengan kebutuhan.

2. Pada e-learning versi desktop user dengan role sebagai “guru” yang dapat

melakukan pembelajaran materi dan ditampilkan pula pada content course

pada e-learning versi mobile.

3.3.4.2 Perancangan UML (Unified Modelling Language)

Pemodelan (modeling) adalah tahap merancang perangkat lunak sebelum

melakukan tahap pembuatan program (koding). Pada penelitian ini, perancangan

sistem dilakukan dengan memodelkan permasalahan dalam bentuk diagram-

diagram UML sebagai berikut.

1. Use Case Diagram

Use case Diagram di bawah ini menggambarkan sistem dari sudut pandang

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram ini lebih

dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur

atau urutan kejadian. Pada aplikasi ini pengguna dapat melakukan 5 interaksi

antara lain tampilan dan menu home pada menu home terdapat pilihan artikel yang

dapat dilihat yaitu Tata Cara Wudhu Tata Cara sholat dan Malaikat dan Tugasnya.

Menu agama Islam pada menu ini pengguna akan masuk pada artikel agama Islam

Nabi selanjutnya akan ada pilihan menu lainnya yaitu Rukun Islam, Rukun Iman,
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Huruf Arab dan Angka Arab. Menu Bulan Islam pada menu ini pengguna akan

masuk pada artikel tentang nama-nama bulan Islam. Menu Bulan Islam. Use case

diagram Aplikasi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android Dengan Metode

e-learning dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Use case diagram.

2. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam satu operasi sehingga dapat juga

untuk aktivitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena

memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke

status. Pada Aplikasi E-Learning Untuk Pembelajaran Agama Islam Berbasis

Android terdapat beberapa activity diagram yaitu sebagai berikut :
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a. Activity Diagram Home

Activity diagram Home dimulai dengan tampilan pertama pada aplikasi e-learning

akan masuk pada tampilan menu “Home”, kemudian sistem akan menampilkan

kolom search. Pengguna dapat melihat pilihan artikel yang dapat dibuka dan

dilihat pada tampilan menu home seperti tata cara wudhu, tata cara sholat dan

malaikat dan tugasnya. Setelah itu sistem akan menampilkan isi dari artikel.

Activity diagram home dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Activity diagram home.

b. Activity Diagram Tata Cara Wudhu

Activity diagram tata cara wudhu dimulai dengan masuk terlebih dahulu pada

tampilan awal dan akan masuk pada tampilan menu “Home”, kemudian sistem

akan menampilkan beberapa pilihan artikel yang dapat dilihat salah satunya

adalah artikel tata cara wudhu. Pengguna dapat melihat beberapa artikel yang

ingin dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran tata cara wudhu. Setelah itu

sistem akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran tata cara wudhu. Activity

diagram tata cara wudhu dilihat pada Gambar 3.7.
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c. Activity Diagram Tata Cara Solat

Activity diagram tata cara solat dimulai dengan masuk terlebih dahulu pada

tampilan awal dan akan masuk pada tampilan menu “Home”, kemudian sistem

akan menampilkan beberapa pilihan artikel yang dapat dilihat salah satunya

adalah artikel tata cara solat. Pengguna dapat melihat beberapa artikel yang ingin

dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran tata cara sholat. Setelah itu sistem

akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran tata cara sholat. Activity diagram

tata cara sholat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.7 Activity Diagram tata
cara wudhu.

Gambar 3.8 Activity diagram tata
cara solat.

d. Activity Diagram Malaikat Dan Tugasnya

Activity diagram malaikat dan tugasnya dimulai dengan masuk terlebih dahulu

pada tampilan awal dan akan masuk pada tampilan menu “Home”, kemudian

sistem akan menampilkan beberapa pilihan artikel yang dapat dilihat salah

satunya adalah artikel malaikat dan tugasnya. Pengguna dapat melihat beberapa

artikel yang ingin dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran malaikat dan
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tugasnya. Setelah itu sistem akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran

Malaikat Dan Tugasnya. Activity diagram tata cara sholat dilihat pada Gambar

3.9.

Gambar 3.9 Activity diagram malaikat dan tugasnya.

e. Activity Diagram Agama Islam

Activity diagram agama Islam dimulai dengan pengguna memilih menu “agama

Islam” lalu akan tampil artikel mengenai agama Islam, selanjutnya terdapat menu

pilihan selain menu agama Islam yaitu terdiri dari : rukun Islam, rukun iman,

angka Arab, huruf Arab. Kemudian pilih menu yang akan dilihat, sistem akan

menampilkan artikel dan pengguna dapat melihat artikel beserta animasi yang

telah disediakan. Activity diagram agama Islam disajikan pada Gambar 3.10.
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Gambar 3.10 Activity diagram agama Islam.

f. Activity Diagram Rukun Islam

Activity diagram rukun Islam dimulai dengan masuk terlebih dahulu pada

tampilan awal dan akan masuk pada tampilan menu “agama Islam” dan sistem

akan terlebih dahulu menampilkan artikel pembelajaran agama Islam, kemudian

sistem akan menampilkan beberapa pilihan artikel yang dapat dilihat salah

satunya adalah artikel rukun Islam. Pengguna dapat melihat beberapa artikel yang

ingin dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran rukun Islam. Setelah itu

sistem akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran rukun Islam. Activity

diagram rukun Islam dilihat pada Gambar 3.11.

g. Activity Diagram Rukun Iman

Activity diagram rukun iman dimulai dengan masuk terlebih dahulu pada tampilan

awal dan akan masuk pada tampilan menu “agama Islam” dan sistem akan terlebih

dahulu menampilkan artikel pembelajaran agama Islam. Pengguna dapat melihat

beberapa artikel yang ingin dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran rukun

iman. Setelah itu sistem akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran rukun

iman. Activity diagram rukun iman dilihat pada Gambar 3.12.
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Gambar 3.11 Activity diagram rukun
Islam.

Gambar 3.12 Activity diagram rukun
iman.

h. Activity Diagram Angka Arab

Activity diagram angka Arab dimulai dengan masuk terlebih dahulu pada tampilan

awal dan akan masuk pada tampilan menu “agama Islam” dan sistem akan terlebih

dahulu menampilkan artikel pembelajaran agama Islam. Pengguna dapat melihat

beberapa artikel yang ingin dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran angka

Arab. Setelah itu sistem akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran angka

Arab Activity diagram angka Arab dilihat pada Gambar 3.13.

i. Activity Diagram Huruf Arab

Activity diagram huruf Arab dimulai dengan masuk terlebih dahulu pada tampilan

awal dan akan masuk pada tampilan menu “agama Islam” dan sistem akan terlebih

dahulu menampilkan artikel pembelajaran agama Islam. Pengguna dapat melihat

beberapa artikel yang ingin dilihat kemudian memilih artikel pembelajaran huruf

Arab. Setelah itu sistem akan menampilkan isi dari artikel pembelajaran huruf

Arab. Activity diagram huruf Arab dilihat pada Gambar 3.14.
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Gambar 3.13 Activity diagram angka
Arab.

Gambar 3.14 Activity diagram huruf
Arab.

j. Activity Diagram Bulan Islam

Activity diagram bulan Islam dimulai dengan pengguna memilih menu “bulan

Islam” lalu akan tampil artikel mengenai bulan-bulan dalam Islam. Kemudian

pilih menu yang akan dilihat, sistem akan menampilkan artikel dan pengguna

dapat melihat artikel beserta animasi yang telah disediakan. Activity diagram

Kategori disajikan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15 Activity diagram bulan Islam.
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n. Activity Diagram Nama Nabi dan Activity Diagram Materi SD

Activity diagram tentang aplikasi dimulai dengan pengguna memilih menu “Nama

Nabi”, kemudian akan menampilkan artikel nama-nama nabi, Activity diagram

tentang aplikasi dimulai dengan pengguna memilih menu “Materi SD”, kemudian

akan menampilkan menu pilihan kelas 1 sampai dengan kelas 6, setelah pengguna

memilih kelas pada menu pilihan, makan akan menampilkan artikel yang dipilih.

Activity diagram tentang dapat dilihat pada Gambar 3.16 dan 3.17.

Gambar 3.16 Activity diagram nama
nabi.

Gambar 3.17 Activity diagram materi
SD.

3. Sequence Diagram

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu.

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Pada

Aplikasi E-Learning Untuk Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android terdapat

13 (tigabelas) sequence diagram yaitu sebagai berikut:
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a. Sequence Diagram Tata Cara Wudhu

Untuk dapat memilih menu “tata cara wudhu” pengguna harus masuk aplikasi

terlebih dahulu , kemudian otomatis akan menuju halaman Home, selanjutnya

akan muncul beberapa pilihan artikel yang untuk dibuka pada aplikasi, dan

pengguna dapat memilih artikel pembelajaran “tata cara wudhu”, maka sistem

akan menampilkan tata cara wudhu yang digunakan oleh pengguna untuk

membuka artikel pembelajaran lalu sistem kemudian menampilkan artikel

pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya sequence diagram tata cara wudhu dapat

dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Sequence diagram tata cara wudhu.

b. Sequence Diagram Tata Cara Sholat

Untuk dapat memilih menu “tata cara sholat” pengguna harus masuk aplikasi

terlebih dahulu , kemudian otomatis akan menuju halaman Home, selanjutnya

akan muncul beberapa pilihan artikel yang untuk dibuka pada aplikasi, dan

pengguna dapat memilih artikel pembelajaran “tata cara sholat”, maka sistem akan
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menampilkan tata cara sholat yang digunakan oleh pengguna untuk membuka

artikel pembelajaran lalu sistem kemudian menampilkan artikel pembelajarannya.

sequence diagram tata cara sholat dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Sequence diagram tata cara sholat.

c. Sequence Diagram Malaikat Dan Tugasnya

Untuk dapat memilih menu “malaikat dan tugasnya” pengguna harus masuk

aplikasi terlebih dahulu, kemudian otomatis akan menuju halaman Home,

selanjutnya akan muncul beberapa pilihan artikel yang untuk dibuka pada

aplikasi, dan pengguna dapat memilih artikel pembelajaran “malaikat dan

tugasnya”, maka sistem akan menampilkan malaikat dan tugasnya yang

digunakan oleh pengguna untuk membuka artikel pembelajaran lalu sistem

kemudian menampilkan artikel pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya sequence

diagram malaikat dan tugasnya dapat dilihat pada Gambar 3.20.



52

Gambar 3.20 Sequence diagram malaikat dan tugasnya.

d. Sequence Diagram Agama Islam

Untuk dapat memilih menu “agama Islam” pengguna harus masuk pada aplikasi

e-learning pembelajaran agama Islam terlebih dahulu, kemudian otomatis akan

menuju halaman home, selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan

pengguna dapat memilih menu “agama Islam”, selanjutnya akan muncul artikel

yang dipilih pada menu untuk dibuka pada aplikasi, dan pengguna dapat memilih

artikel pembelajaran “agama Islam”, maka sistem akan menampilkan agama Islam

yang digunakan oleh pengguna untuk membuka artikel pembelajaran lalu sistem

akan otomatis mencari data agama Islam yang telah disimpan di database

kemudian menampilkan artikel pembelajarannya. Sequence diagram agama Islam

dapat dilihat pada Gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Sequence diagram agama Islam.

e. Sequence Diagram Rukun Islam

Untuk dapat memilih menu “rukun Islam” pengguna harus masuk pada aplikasi e-

learning pembelajaran agama Islam terlebih dahulu, kemudian otomatis akan

menuju halaman home, selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan

pengguna dapat memilih menu “rukun Islam”, selanjutnya akan muncul artikel

yang dipilih pada menu untuk dibuka pada aplikasi, setelah artikel pembelajaran

agama Islam telah tampil maka pengguna dapat memilih menu selanjutnya yang

dimana pilihan artikel terdapat dibawah menu agama Islam dan pengguna dapat

memilih artikel pembelajaran “rukun Islam”, maka sistem akan menampilkan

rukun Islam yang digunakan oleh pengguna untuk membuka artikel pembelajaran

lalu sistem menampilkan artikel pembelajarannya. Sequence diagram rukun Islam

dapat dilihat pada Gambar 3.22.
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Gambar 3.22 Sequence diagram rukun Islam.

f. Sequence Diagram Rukun Iman

Untuk dapat memilih menu “rukun iman” pengguna harus masuk pada aplikasi e-

learning pembelajaran agama Islam terlebih dahulu, kemudian otomatis akan

menuju halaman home, selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan

pengguna dapat memilih menu “rukun iman”, selanjutnya akan muncul artikel

yang dipilih pada menu untuk dibuka pada aplikasi, setelah artikel pembelajaran

agama Islam telah tampil maka pengguna dapat memilih menu selanjutnya yang

dimana pilihan artikel terdapat dibawah menu agama Islam dan pengguna dapat

memilih artikel pembelajaran “rukun iman”, maka sistem akan menampilkan

rukun iman yang digunakan oleh pengguna untuk membuka artikel pembelajaran

lalu sistem kemudian menampilkan artikel pembelajarannya. Sequence diagram
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rukun iman dapat dilihat pada Gambar 3.23.

Gambar 3.23 Sequence rukun iman.

g. Sequence Diagram Angka Arab

Untuk dapat memilih menu “angka Arab” pengguna harus masuk pada aplikasi e-

learning pembelajaran agama Islam terlebih dahulu, kemudian otomatis akan

menuju halaman Home, selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan

pengguna dapat memilih menu “agama Islam”, selanjutnya akan muncul artikel

yang dipilih pada menu untuk dibuka pada aplikasi, setelah artikel pembelajaran

agama Islam telah tampil maka pengguna dapat memilih menu selanjutnya yang

dimana pilihan artikel terdapat dibawah menu agama Islam dan pengguna dapat

memilih artikel pembelajaran “angka Arab”, maka sistem akan menampilkan

angka Arab yang digunakan oleh pengguna untuk membuka artikel pembelajaran

lalu sistem kemudian menampilkan artikel pembelajarannya. Sequence diagram

angka Arab dapat dilihat pada Gambar 3.24.
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Gambar 3.24 Sequence diagram angka Arab.

h. Sequence Diagram Huruf Arab

Untuk dapat memilih menu “huruf Arab” pengguna harus masuk pada aplikasi e-

learning pembelajaran agama Islam terlebih dahulu, kemudian otomatis akan

menuju halaman Home, selanjutnya akan muncul menu utama aplikasi, dan

pengguna dapat memilih menu “agama Islam”, selanjutnya akan muncul artikel

yang dipilih pada menu untuk dibuka pada aplikasi, setelah artikel pembelajaran

agama Islam telah tampil maka pengguna dapat memilih menu selanjutnya yang

dimana pilihan artikel terdapat dibawah menu agama Islam dan pengguna dapat

memilih artikel pembelajaran “huruf Arab”, maka sistem akan menampilkan huruf

Arab yang digunakan oleh pengguna untuk membuka artikel pembelajaran lalu

sistem kemudian menampilkan artikel pembelajarannya. Sequence diagram huruf

Arab dapat dilihat pada Gambar 3.25.
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Gambar 3.25 Sequence diagram huruf Arab.

i. Sequence Diagram Bulan Islam

Untuk dapat memilih menu “bulan Islam” pengguna harus masuk pada aplikasi e-

learning pembelajaran agama Islam terlebih dahulu, selanjutnya akan muncul

menu utama aplikasi, dan pengguna dapat memilih menu “bulan Islam”,

selanjutnya akan muncul artikel yang dipilih pada menu untuk dibuka pada

aplikasi, dan pengguna dapat memilih artikel pembelajaran “bulan Islam”, maka

sistem akan menampilkan bulan Islam yang digunakan oleh pengguna untuk

membuka artikel pembelajaran lalu sistem kemudian menampilkan artikel

pembelajarannya. Sequence diagram Bulan Islam dapat dilihat pada Gambar 3.26.

Gambar 3.26 Sequence diagram bulan Islam.
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n. Sequence Diagram Nama Nabi dan Materi SD

Ketika pengguna sudah berada di menu utama aplikasi “home”, pengguna dapat

memilih menu utama “nama nabi” untuk mengetahui informasi mengenai artikel

pembelajaran nama nabi, maka sistem akan menampilkan informasi tentang

artikel pembelajaran nama nabi, begotu juga dengan menu materi SD. Sequence

diagram artikel pembelajaran nama nabi disajikan pada Gambar 3.27 dan Gambar

3.28.

Gambar 3.27 Sequence diagram nama nabi.

Gambar 3.28 Sequence diagram Materi SD.
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4. Class Diagram

Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis obyek dalam sistem dan berbagai

macam hubungan statis yang terjadi. Pada Aplikasi E-Learning Untuk

Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android terdapat 6 kelas utama yang

dibangun diantaranya home, artikel home, agama Islam, bulan Islam, nama nabi

dan materi SD. Class diagram pada Aplikasi E-Learning Untuk Pembelajaran

Agama Islam Berbasis Android ini digambarkan dengan kotak yang terbagi atas

tiga bagian yaitu nama kelas, atribut dan metode seperti yang ditunjukan pada

Gambar 3.29.

Gambar 3.29 Class Diagram Aplikasi E-Learning Untuk Pembelajaran Agama
Islam Berbasis Android.

3.3.4.3 Perancangan Antar muka

Perancangan antarmuka merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah

tampilan (interface) sistem dibentuk. Aplikasi Sistem Pembelajaran Agama Islam

Berbasis Android Dengan Metode e-learning dirancang dengan tampilan yang

user friendly, sehingga diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam
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menggunakan aplikasi ini. Dalam Aplikasi ini terdapat beberapa layout atau form

antara lain :

1. Home

Home adalah form yang ditampilkan diawal ketika aplikasi/program dijalankan.

Aplikasi Sistem Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android Dengan Metode E-

Learning menggunakan Home yang muncul pada saat pertama membuka Aplikasi

Sistem Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android Dengan Metode E-

Learning. Home di sini dimaksudkan sebagai tampilan awal yang terdapat

berbagai macam menu untuk dapat melihat dan memilih artikel pembelajaran di

dalam menu seperti agama Islam, bulan Islam dan nama nabi. Pada tampilan

Home juga terdapat  artikel pembelajaran seperti tata cara wudhu, tata cara sholat

dan belajar mengenal malaikat dan tugasnya yang dapat dilihat jika memilih untuk

membaca artikel yang ingin dilihat. Perancangan home screen aplikasi Aplikasi

Sistem Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android Dengan Metode E-Learning

dapat dilihat pada Gambar 3.30.

Gambar 3.30 Design layout Home.

Materi SD
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2. Layout Menu Agama Islam

Menu ini berisikan menu-menu pilihan yang dapat digunakan oleh pengguna.

Setelah pengguna memilih menu agama Islam kemudian sistem akan

menampilkan artikel dan pengguna langsung dapat melihat artikel pembelajaran

agama Islam.  Menu lain yang terdapat pada menu agama Islam antara lain : rukun

Islam, rukun iman, angka Arab, huruf Arab. Perancangan layout menu utama

agama Islam dapat dilihat pada Gambar 3.31.

3. Layout Menu Bulan Islam

Menu ini berisikan menu-menu pilihan yang dapat digunakan oleh pengguna.

Setelah pengguna memilih menu Bulan Islam kemudian sistem akan

menampilkan artikel dan pengguna langsung dapat melihat artikel pembelajaran

Bulan Islam. Perancangan layout menu utama Bulan Islam dapat dilihat pada

Gambar 3.32.

Gambar 3.31 Design layout menu agama Islam. Gambar 3.32 Design layout cari
bulan Islam.

Materi SD Materi SD



62

5. Layout Sub Menu Nama Nabi

Setelah pengguna memilih menu Nama Nabi kemudian sistem akan menampilkan

artikel dan pengguna langsung dapat melihat artikel pembelajaran Nama Nabi.

Perancangan layout menu Nama Nabi dapat dilihat pada Gambar 3.33.

Gambar 3.33 Design layout menu nama nabi.

3.4 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dimaksudkan untuk menguji semua elemen–elemen perangkat

lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan

kasus uji dalam penelitian ini adalah pengujian black box dengan metode

Equivalence Partitioning (EP). Pengujian ini dilakukan dengan membagi domain

masukan dari program ke dalam kelas-kelas sehingga test case dapat diperoleh.

EP berusaha untuk mendefinisikan kasus uji yang menemukan sejumlah jenis

kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. EP didasarkan

pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam

kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan diperlakukan

sama (ekuivalen) oleh komponen tersebut. Pada pengujian ini harus diyakinkan

bahwa masukan yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula. Alasan

Materi SD
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menggunakan metode EP pada pengujian aplikasi E-Learning Untuk

Pembelajaran Agama Islam Berbasis Android ini adalah karena metode ini dapat

digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi yang diberikan ke aplikasi dan

dapat mengetahui kesalahan pada interface aplikasi sehingga dapat mengurangi

masalah terhadap nilai masukan.

Berikut ini merupakan rancangan daftar pengujian yang disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tabel daftar pengujian.

No. Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

1
Versi Android

Pengujian
kompatibilitas
versi operatif

system
Android

Pengujian
pada Android
versi 2.2
(Froyo)

Kompatibel
dengan
Android versi
2.2 (Froyo)

Pengujian
pada Android
versi 2.3
(Gingerbread)

Kompatibel
dengan
Android versi
2.3
(Gingerbread)

Pengujian
pada Android
versi 3.0/3.1
(Honeycomb)

Kompatibel
dengan
Android versi
3.0/3.1
(Honeycomb)

Pengujian
pada Android
versi 4.0 (Ice
Cream
Sandwich)

Kompatibel
dengan
Android versi
4.0 (Ice
Cream
Sandwich)

Pengujian
pada Android
versi 4.1
(Jelly Bean)

Kompatibel
dengan
Android versi
4.1 (Jelly
Bean)

Pengujian
pada Android
Versi 5.0
(Lollipop)

Kompatibel
dengan
Android Versi
5.0 (Lollipop)

2 Resolusi Layar dan
Densitas Layar

Pengujian
Resolusi

Layar dan

Pengujian
pada Android
dengan

Tampilan
terlihat baik
pada Android
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Densitas
Layar pada

Android

resolusi 3 inch dengan
resolusi 3 inch

Pengujian
pada Android
dengan
resolusi 4 inch

Tampilan
terlihat baik
pada Android
dengan
resolusi 4 inch

Pengujian
pada Android
dengan
resolusi 5 inch

Tampilan
terlihat baik
pada Android
dengan
resolusi 5 inch

Pengujian
pada Android
dengan
resolusi 6 inch

Tampilan
terlihat baik
pada Android
dengan
resolusi 6 inch

Pengujian
pada Android
dengan
resolusi 7 inch

Tampilan
terlihat baik
pada Android
dengan
resolusi 7 inch

3
User Interface

Pengujian
pada Menu

Home

Awal masuk
aplikasi  pada
perangkat
Android
pengguna

Menampilkan
Home

Pengujian
pada menu
utama E-
Learning

agama Islam

Klik tombol
menu “agama
Islam”

Menampilkan
layout Cari
agama Islam

Klik tombol
menu “Bulan
Islam”

Menampilkan
layout Bulan
Islam

Klik tombol
menu “Nama
Nabi”

Menampilkan
layout Nama
Nabi

4 Fungsi layout menu
agama Islam

Pengujian
Pencarian
database

agama Islam,
Rukun Islam,
Rukun Iman,
Angka Arab,
Huruf Arab

Klik tombol
menu “agama
Islam”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
agama Islam

Klik tombol
“Rukun
Islam”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
Rukun Islam
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Klik tombol
“Rukun Iman”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
Rukun Iman

Klik tombol
“Angka Arab”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
Angka Arab

Klik tombol
“Huruf Arab”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
Huruf Arab

5 Fungsi layout menu
Bulan Islam

Pengujian
Pencarian
database

Bulan Islam.

Klik tombol
“Bulan Islam”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
Bulan Islam

6 Fungsi layout menu
Nama Nabi

Pengujian
Pencarian
database

Nama Nabi

Klik tombol
“Nama Nabi”

Menampilkan
artikel
pembelajaran
Nama Nabi

7
Koneksi Server dan

Internet

Pengujian
pada koneksi
internet dan
server saat
mengakses

data

Koneksi
internet stabil
dan server
stabil saat
mengakses
data

Aplikasi
berjalan
dengan lancar
saat sedang
mengakses
data

Koneksi
internet tidak
stabil dan
server stabil
saat
mengakses
data

Aplikasi dapat
berjalan dan
dapat
mengakses
data

Koneksi
internet stabil
dan server
tidak stabil
saat
mengakses
data

Aplikasi dapat
berjalan dan
dapat
mengakses
data
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Koneksi
internet tidak
stabil dan
server tidak
stabil saat
mengakses
data

Aplikasi dapat
berjalan dan
dapat
mengakses
data

8 Keamanan Data

Pengujian
aplikasi web

halaman
Admin

Admin
melakukan
login ketika
mengakses
dan
memasukan
data baru ke
sistem

Aplikasi dapat
menampilkan
halaman
Admin dan
dapat
melakukan
tambah data
dan ubah data

Admin
memasukan
username dan
password
yang salah
saat
melakukan
login

Aplikasi tidak
dapat
menampilkan
halaman
Admin dan
tidak dapat
melakukan
tambah data
dan ubah data

Admin
mengakses
halaman
tambah data
dengan
menulis url
halaman tanpa
melakukan
login terlebih
dahulu

Aplikasi tidak
dapat
menampilkan
halaman
tambah data



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1   Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan sebagai

berikut :

1. Telah berhasil dibangun Aplikasi e-learning pembelajaran agama Islam

berbasis Android yang dibuat sebagai sarana penunjang pendidikan dalam

mempelajari agama Islam untuk anak usia 3-11 tahun.

2. Aplikasi telah berhasil menampilkan materi pembelajaran seperti tatacara

wudhu, tata cara sholat, malaikat dan tugasnya, rukun Islam, rukun iman,

angka Arab, huruf Arab, bulan Islam, nama-nama nabi dan materi SD.

3. Dari hasil data pengujian Equivalence Partitioning, aplikasi e-learning

pembelajaran agama Islam berbasis Android kompatibel terhadap semua versi

OS Android dengan minimum requirement yang telah ditetapkan dalam

pembuatan aplikasi, kompatibel terhadap device Android dengan resolusi 3

inch sampai 5 inch, namun ideal pada Android 4 inch dan dari semua kelaps

yang diuji aplikasi e-learning pembelajaran agama Islam berbasis Android

dapat berfungsi sesuai analisis.
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5.2   Saran

Berdasarkan perancangan dan hasil implementasi program aplikasi yang

dilakukan, maka beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan

aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Data materi pembelajaran aplikasi e-learning pembelajaran agama Islam

berbasis Android, untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan data

yang lebih lengkap yaitu dari segi materi.

2. Dapat dilakukan penelitian terhadap merek handphone yang berbeda karena

setiap handphone yang memiliki resolusi tertentu akan berpengaruh terhadap

tampilan aplikasi, dan apa penyebabnya.

3. Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan sehingga kompatibel pada platform

selain Android, seperti iOS, BlackBerry OS dan Windows Phone.
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