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ABSTRAK 

WAHYUNI ANDBARWATI, 2021. Media Pembelajaran Tata Cara Wudhu dan 

Bacaan Shalat di UPT SDN 010 Rante Bone ( Dibimbing oleh Bapak H. Asri, 

dan Bapak Aswar Anas). 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif 

mengenai tata cara wudhu dan bacaan shalat. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa 

aplikasi media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat yang dilengkapi 

dengan video animasi agar lebih mudah untuk dipahami. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu mengikuti metode penelitian Research and Development (R&D). 

Setelah melalui pengujian pada ahli media (Dosen Ahli) maka dapat disimpulkan 

bahwa tombol-tombol yang telah direncanakan pada aplikasi dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai harapan sehingga dinyatakan layak untuk digunakan. 

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, wawancara 

juga studi pustaka. Setelah melalui pengujiaan blackbox testing maka diperoleh 

hasil bahwa aplikasi ini telah berjalan dengan baik dan layak untuk digunakan.  

  

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Adobe flash CS6 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

berkembang dan sangat mempengaruhi aspek – aspek yang ada pada kehidupan 

masyarakat. Bukan hanya itu, kebutuhan akan informasi juga semakin meningkat 

dan salah satu pengaruh teknologi dapat kita lihat pada aspek pendidikan.  

Pemanfaatan kemampuan teknologi pun dimaksimalkan untuk meningkatkan 

kualitas dari cara berpikir siswa dengan aplikasi-aplikasi yang mampu 

mendukung dalam penggunaannya. Termasuk salah satu diantara pemanfaatan 

kegunaan teknologi untuk media pembelajaran.  

Dunia pendidikan tidak pernah lepas dari yang namanya proses 

pembelajaran antara guru, siswa, maupun lingkungan sekolah yang saling 

berkaitan. Pada proses pembelajaran pasti diperlukan suatu media agar interaksi 

yang terjadi bisa tersampaikan dengan baik. Bukan hanya itu, dengan penggunaan 

media dapat memotivasi siswa dalam proses belajar dan masih banyak lagi 

manfaat yang kita dapatkan dari media pembelajaran untuk dunia pendidikan. 

Bukan hanya ilmu akademik yang harus ditingkatkan tetapi juga ilmu 

agama, keduanya harus berjalan dan ditingkatkan secara beriringan dan salah satu 

hal yang paling penting dipelajari terlebih dahulu yaitu tata cara wudhu dan 

bacaan salat karena ini merupakan rangkaian awal dari ibadah yang wajib 

dilaksanakan umat muslim yaitu shalat, karena jika cara wudhu dan bacaan 

shalatnya tidak sempurna, maka akan sangat berpengaruh pada tidak sempurnanya 

salat.  

Multimedia dapat menyajikan informasi yang bersifat multisensorik 

(dilihat, didengar, dan dilakukan) dengan merangsang banyak indra dalam waktu 

yang bersamaan, sehingga efektif dan efisien dalam menarik perhatian, minat 

belajar dan tingkat retensi yang baik dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran berbasis multimedia, selain sebagai metode penyampaian materi 

pembelajaran linear (satu arah), juga dapat dirancang sebagai multimedia 

interaktif. 
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Multimedia interaktif dapat diprogram dengan bantuan software, dengan 

tampilan yang memiliki fungsi interaktif antara perangkat pembelajaran dengan 

user sebagai controlling sehingga menciptakan komunikasi dua arah.  

Multimedia interakftif dapat memberikan pembelajaran melalui sistem 

tutorial, karena teknologi multimedia interakftif dapat mengulang (playback) 

informasi atau materi, jika peserta didik kurang memahami materi yang 

disampaikan pada saat proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat 

diaplikasikan pada berbagai disiplin ilmu salah satunya pada pendidikan ilmu 

agama.  Berdasarkan masalah diatas, maka penulis membuat aplikasi “ Media 

Pembelajaran Tata Cara wudhu dan Bacaan salat”. Sebagai salah satu media 

pembelajaran yang dapat membatu mengatasi permasalah yang telah diuraikan 

diatas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang ada pada latar belakang, maka rumusan 

masalahnya adalah “Bagaimana Membuat Media Pembelajaran Tata Cara Wudhu 

Dan Bacaan Shalat Pada UPT SDN 010 Rante Bone.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana membuat 

media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Peneliti dapat menerapkan dan memperluas pengetahuan atau ilmu yang 

sudah di dapat sebelumnya di bangku perkuliahan. 

2. Bagi Pengguna 

a. Dapat memperdalam pengetahuan mengenai cara wudhu yang baik dan benar. 

b. Dapat mengetahui bacaan shalat . 

c. Mempermuda guru dalam mengajarkan tata cara wudhu dan shalat kepada 

para siswa karena siswa cenderung lebih tertarik pada pelajaran yang 

memiliki tampilan yang menarik. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupkan ulasan dari teori – teori yang dirangkum sesuai 

dengan materi yang diangkat oleh peneliti. 

1. Media  

Kata “Media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium”, secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for 

Education and Communication Technology (AECT), mengartikan kata media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. 

Nurseto (2011:20). 

Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

"medium" yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang 

komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasamya juga merupakan proses 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media 

pembelajaran. Falahudin (2014:108). 

Media disebut juga alat – alat audio visual, artinya alat yang dapata dilihat 

dan dindengar yang dipakai dalam proses pembelajaran  dengan maksud untuk 

membuat cara berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Susila, Ganis (2012:2) 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa media merupakan alat penyalur informasi dalam segala bentuk untuk para 

penerima informasi serta menyalurkan informasi dari sumber informasi terutama 

dalam bidang komunikasi. Media sebagai alat visual yang efektif dan efisien 

dalam membantu guru untuk menerangkan materi pembelajaran sehingga peserta 

didik lebih mudah memahami dan menangkap maksud dari penjelasan guru. 

 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga 

keadaan tersebut merupakan peristiwa belajar (event of learning) yaitu usaha 

terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Sunhaji (2014:32) 
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Pembelajaran merupakan proses terjadinya interaksi antara peserta didik 

dengan sumber belajar, namun proses pembelajaran yang berlangsung 

kenyataannya sebagian besar masih berpusat pada pengajar, di mana proses 

pembelajaran yang berkualitas idealnya adalah pembelajaran yang dapat 

membantu dan memfasilitasi pembelajar untuk mengembangkan potensi dirinya 

secara optimal, serta mampu mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, 

dengan berorientasi pada minat, kebutuhan, dan kemampuan pebelajar. Priyanto 

(2009:1) 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga 

situasi tersebut merupakan peristiwa belajar (event of learning) yaitu usaha untuk 

terjadinya perubahan tingka laku siswa. Perubahan tingka laku dapat terjadi 

karena adanya interaksi antar siswa dengan lingkungannya. Sunhaji (2014:32-33) 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan peristiwa atau proses terjadinya interaksi antara 

pemberi dan penerima materi. Dapat juga dikatakan bahwa pembelajaran adalah 

proses kegiatan belajar mengajar dimana terdapat pendidik (guru) dan peserta 

didik (siswa) dimana dapat membantupeserta didik untuk belajar dan materi yang 

diberikan efektif dan efisien karena pembelajaran yang efisien dan efektif dapat 

membantu siswa untuk merubah tingkah laku adab nilai dan moralnya pun akan 

dapat terlatih. Dan siswa difasilitasi pembelajaran untuk dapat menunjukkan 

minat dan bakatnya secara lebih optimal. 

 

3. Media Pembelajaran 

Audia, Sugihartini & Putrama (2018:198) “mengartikan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk memusatkan pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan 

atau ketrampilan sehingga dapat mencapai suatu tujuan pendidikan. Media 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan informasi 

dari pengirim pesan (guru) ke penerima pesan (siswa), sehingga merangsang 

siswa untuk berpikir dan memperhatikan proses pembelajaran agar proses belajar 

dapat terjadi. 

Noor (2016:77) Proses komunikasi dan media merupakan apa saja yang 

mengantarkan atau membawa informasi ke penerima informasi. Proses belajar 
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mengajar pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, informasi atau pesan 

yang dikomunikasikan adalah isi atau bahan ajar yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum, sumber informasi adalah guru, penulis buku, perancang dan pembuat 

media pembelajaran lainnya. 

Media pembelajaran adalah segalah sesuatu baik berupa fisik maupun 

teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga 

memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Adam, 

Syastra (2015:79) 

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah suatu alat baik itu berupa fisik maupun teknis yang dapat mengantarkan 

serta membawa informasi kepada penerima atau yang membutuhkan informasi. 

Sehingga dapat memudahkan guru dalam proses belajar mengajar untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik baik itu berupa komunikasi, 

pesan yang berisi bahan ajar yang telah terumuskan dalam kurikulum.  

 

4. Wudhu 

Audia, Sugihartini & Putrama (2018:198) Wudhu berarti bersih dan indah. 

Sedangkan menurut syara’ adalah bersuci dari hasdat kecil menggunakan air 

dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu menurut syariat islam. Berwudhu 

adalah kewajiban bagi orang yang akan melakukan ibadah shalat, dan tidak sah 

ibadah seseorang jika di lakukan tanpa berwudhu terlebih dahulu. Allah telah 

menerangkan tentang wudhu dalam Qur’an (Qs.Almaidah : 6) 

Tresnawati, Fadzilatunnisa (2015:114) Wudhu merupakan bersuci dari 

hadats kecil dengan membasuh bagian badan tertentu yaitu muka, kedua tangan, 

kepala dan kedua kaki sebelum menghadap Allah SWT. 

Wudhu dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang wajib dilakukan 

oleh seseorang  ketika hendak melaksanakan sholat. Wudhu dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan membersihkan diri dan menyucikan diri dari segala 

kotoran dan hadas kecil. Wudhu dilakukan dengan cara membasuh bagian tubuh 

tertentu seperti yang dikemukakan dalam dalam firman Allah : 
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QS. Al Maidah ayat 6 

َٰٓأَيَُّها ا   ٱلَِّذينَ  يَ  ةِ  إِلَى قُْمتُمْ  إِذَا َءاَمنُوَٰٓ لَو   ٱْلَمَرافِقِ  إِلَى َوأَْيِديَُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فَٱْغِسلُوا   ٱلصَّ

بُِرُءوِسُكمْ  َوٱْمَسُحوا   ۚۚ    ۚٱْلَكْعبَْينِ  إِلَى َوأَْرُجلَُكمْ      

Artinya  

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka 

basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” 

Tata cara berwudhu 

1. Niat wudhu  

                       بسم هللا الرحمن الرحيم                     

 نََوْيُت اْلوُ ُضْوَء ِلَرْفعِ اْلَحدَِث ااْلَْصغَِر فَْرًضا ِهللِ تَعَالَى                 

“Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadast kecil fardu (wajib) karena 

Allah ta’ala” 

2. Membasuh telapak tangan 

3. Berkumur-kumur  

4. Memasukkkan air ke dalam hidup dengan menghirupnya  

5. Membasuh wajah  

6. Membasuh tangan sampai ke siku 

7. Mengusap kepala dan kedua telinga 

8. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki 

9. Membaca doa sesudah wudhu 

 بسم هللا الرحمن الر حيم                                        

دًاَعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ. اَللُّٰهمَّ اْجعَْلنِْى  ُ وَ ْحدَهُ اَلَشِرْيَك لَهُ. َواَْشَهدُ اَنَّ ُمَحمَّ هَ اِالَّ اّٰللّٰ اَْشَهدُاَْن اَلاِل 

اِلِحْينَ  ِرْيَن،َوْجعَْلنِْى ِمْن ِعبَاِدَك الصَّ ابِْيَن، َوْجعَْلنِْي ِمَن اْلُمتََطه ِ  ِمنَاالتَّوَّ

“Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa , tiada sekutu bagi-

Nya . Dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan 

utusan-Nya . Ya Allah jadikanlah saya orang yang ahli taubat , dan jadikanlah 

saya orang yang suci , dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hamba Mu 

yang shaleh.”  

https://wisatanabawi.com/sholat-taubat/
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5. Metode Iqra’ 

Dalam pandangan Quraish kata iqra’ terambil dari akar kata yang berarti 

menghimpun. Dari menghimpun lahir dari aneka makna seperti menyampaikan, 

menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu dan membaca teks 

tertulus maupun tidak.  (Mudhoffar 2011: 56). 

Metode iqra’ adalah suatu metode dalam membaca al-Qur’an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqra’ terdiri 

dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada 

tingkatan yang sempurna. Srijatun, S. (2017:33) 

Dalam penerapan metode iqra’ juga terdapat kelebihan antara lain metode 

iqra’ memberikan kemudahan bagi tutor dalam menyampaikan materi dan bagi 

anak mendapat kemudahan dalam belajar, sedangkan kekurangannya antara lain 

jika siswa tidak mengikuti proses belajar secara berurutan maka akan berpengaruh 

besar dalam pembelajarannya, karena penerapan metode dilakukan secara 

berurutan dan bersambung.  Parti, S. M. (2019:19) 

 

6. Shalat 

Shalat merupakan salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan 

Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang didalamnya merupakan amalan yang 

tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan. Tresnawati, Fadzilatunnisa 

(2015:114) 

Shalat Ibadah Wajib bagi ummat yang beragamaIslam. Menurut syariat 

Islam, praktik shalat harus sesuai dengan petunjuk tata caranya. Beberapa definisi 

dari shalat yang dikemukakan beberapa tokoh diantaranya:  

1. Shalat adalah suatu sistem suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan 

dan laku perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.  

2. Shalat adalah jalinan (hubungan) yang kuat antara langit dan bumi, antara Allah 

dan hambaNya.. Jasri, Fahid (2017:7) 

        Shalat merujuk pada ibadah yang dilakukan umat islam. Menurut syariat 

islam shalat merupakan ibadah wajib yang dilakukan umat islam sebagai suatu 

sarana komunikasi serta dapat mendekatkan antara hamba dan TuhanNya. Salat 
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wajib dilaksanakan dengan tata cara yang benar dan tepat serta bacaan yang benar 

dan tepat sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad saw, sebagai figure bagi umat 

islam yang menuntun manusia dari zaman jahiliah menuju ke zaman yang di 

ridhai Allah SWT. Umat muslim diperintahkan dan hukumya wajib jika tidak 

dilaksanakan maka akan berdosa dan jika dilaksanakan maka akan mendapat 

pahala. Sebagaimana dalam QS. Al ‘Ankabut ayat 45 

 

 ِ ةَ تَْنَهى  َعِن ٱْلفَْحَشآَِٰء َوٱْلُمنَكِر ۗ َولَِذْكُر ٱّٰللَّ لَو  ةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّ لَو  ِب َوأَقِِم ٱلصَّ ٱتُْل َمآَٰ أُوِحَى إِلَْيَك ِمَن ٱْلِكتَ 

ُ يَْعلَمُ  َما تَْصنَعُونَ  أَْكبَُر ۗ َوٱّٰللَّ  

Artinya  

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) 

keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

 

7. Adobe flash CS6 

Adobe Flash CS6 merupakan aplikasi terbaru yang memungkinkan untuk 

membuat simulasi – simulasi maupun animasi yang dapat menjadi media 

pembelajaran untuk pendidikan disekolah. Aji dkk (2015:79) 

Adobe Flash CS6 adalah salah satu perangkat lunak komputer yang 

merupakan produk unggulan Adobe system. Adobe Flash CS6 digunakan untuk 

membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Sri Rezeki (2018:859) 

Adobe Flash merupakan software yang memiliki kemampuan 

menggambar sekaligus menganimasikannya, serta mudah dipelajari. Adobe Flash 

tidak hanya digunakan dalam pembuatan animasi, tetapi pada zaman sekarang ini 

Adobe Flash juga banyak digukanan untuk keperluan lainnya, seperti dalam 

pembuatan game, presentasi, membangun web, animasi pembelajaran, bahkan 

juga dalam pembuatan film.   
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8. UML 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:137), UML (Unified Modeling 

Language) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung.  

UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat 

analisa dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam permograman 

berorientasi objek. Triono, T., Hakim, Z., & Amelia, R. (2018) 

UML merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa 

grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada 

system. Julianti, M. R., Dzulhaq, M. I., & Subroto, A. (2019) 

 

9.  Pengujian Black Box 

Black-Box Testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Hidayat, 

T., & Muttaqin, M. (2020). 

Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Mustaqbal, M. S.,dkk (2015). 

Black-Box Testing merupakan Teknik pengujian perangkat lunak yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Blackbox Testing 

bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya difokuskan 

pada informasi domain.  

 

2.2   Hasil Penelitian yang Relevan 

1.  Dewi Tresnawati dan Intan Fadzilatunnisa (2015) telah melakukan penelitian 

yang berjudul “ Pengembangan Aplikasi Tata Cara Wudhu dan Shalat untuk 

Anak Menggunakan Sistem Multimedia” penelitian ini bertujuan membantu 

anak – anak atau pemula dalam proses belajar mengenai tata cara wudhu dan 

bacaan shalat. 

2. Dede Andri Wahyudin , Kurniabudi , Abdul Rahim (2015) melakukan 

penelitian yang diberi judul “Perancangan Aplikasi Tuntunan Wudhu Dan 
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Shalat Berdasarkan Al-Qur’an Dan As-Sunnah Berbasis Android” penelitian 

ini bertujuan untuk agar pembaca atau pengguna aplikasi lebih mudah dalam 

memahami setiap contoh-contoh gerakan shalat. Penulis juga akan 

menyertakan hadits-hadits secara lengkap dari mulai takbir sampai salam, 

karena masih ada beberapa aplikasi tidak menyertakan hadits-hadits secara 

lengkap, selain itu juga agar pengguna aplikasi lebih yakin karena memiliki 

landasan-landasan yang kuat. 

3. Devie Rosa Anamisa (2015) telah melakukan pnelitian yang berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Sholat Fardhu Dan Sunnah Beserta Kumpulan 

Do’a Berbasis Android” yang bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai panduan sholat fardhu dan sunnah beserta kumpulan do'a-do'a dan 

juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena didalamnya 

terdapat materi mengenai gerakan shalat, wudhu, surat-surat pendek dan do’a 

sehari-hari. 
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2.3  Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini telah diuraikan pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah UPT SDN 010 

Rante Bone. Pada materi pembelajaran ini di bahas tentang tata cara wudhu dan 

bacaan shalat dan siswa dituntut untuk mengetahui cara wudhu dan bacaan shalat 

yang baik dan benar. 

Pada proses belajar mengenai materi tata cara wudhu dan bacaan shalat tidak 

semua siswa dapat memahami materi tersebut dengan mudah, ada beberapa siswa 

yang butuh waktu untuk dapat memahami materi ini. 

Dalam proses pembelajaran ada beberapa kendala yang dihadapi siswa seperti; 

1. Tidak semua siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan oleh 

guru 

2. Minat belajar siswa yang kurang karena materi yang disampaikan oleh guru masih 

bersumber dari buku 

 

Untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar maka dibutuhkan media bantu 

dalam pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif. Dengan adanya media 

pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif dapat menarik minat siswa untuk 

lebih fokus terhadap materi yang disampaikan, dan siswa menjadi lebih paham 

dengan materi tersebut. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Research & 

Development) yaitu menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang sudah ada berupa media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan 

shalat menggunakan Adobe Flash CS6. Adapun dalam penelitian R&D (Research 

& Development)  ini menggunakan metode Waterfall karena tahap - tahap dalam 

pembuatan media pembelajaran ini memiliki urutan yang sesuai dengan metode 

Waterfall.  

Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak 

berurutan, dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir kebawah ( seperti 

air terjun) melewati fase – fase perencanaan, pemodelan, implementasi 

(konstruksi), dan pengujian. Tristianto (2018:13) 

Pengembangan metode waterfall memiliki beberapa tehapan yang berurut 

sebagai berikut : 

1. Requirement analysis  (analisi kebutuhan)  

Pada Tahapan ini dilakukan pengumpulan kebutuhan untuk dianalisis dan 

didefenisikan. Contohnya melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka 

2. Desain Sistem Dan Software 

Pada Tahapan ini mulai dilakukan tahap desain untuk aplikasi sesuai data 

yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu 

3. Implementasi dan Testing Unit 

Pada Tahapan ini dilakukan penerapan dan pengujian sistem pada produk 

yang akan dikembangkan. 

4. Integrasi dan testing sistem 

Pada Tahapan ini dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software 

yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi dari sistem berjalan dengan 

baik. 

5. Operasi dan maintenance 

Pada Tahapan ini dilakukan instalasi aplikasi yang telah dibuat sesuai 

dengan desain dan rancangan yang telah disetujui. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pembuatan media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat. Objek 

penelitian dilakukan di UPT SDN 010 Rante Bone, Desa Buangin Kecamatan 

Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai 

pada bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Kegiatan ini diawali dengan 

mengadakan peninjauan ke lokasi penelitian yaitu di UPT SDN 010 Rante Bone 

Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara.  

 

3.3 Batasan Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini diberikan batasan – batasan agar pembuatan 

media pembelajaran ini lebih terperinci : 

1. Produk yang dibuat berupa media pembelajaran berbasis dekstop 

2. Didalam media pembelajaran terdapat gambar mengenai cara wudhu, niat 

shalat fardhu, dan bacaan shalat fardhu 

3. Pembuatannya menggunakan Adobe Flash CS6 

4. Software pendukung yaitu Corel Draw 

5. Media pembelajaran yang dirancang tidak dionlinekan 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

1. Teknik pengumpilan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Pengamatan  (Observasi) 

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada UPT SDN 010 Rante 

Bone, Desa Buangin, Kec. Sabbang selatan, Kab. Luwu Utara terutama pada 

siswa yang ada disekolah tersebut untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah 

memahami tata cara wudhu dan bacaan shalat yang benar sesuai tuntunan 

Rasulullah, melalui media pembelajaran ini. 

b. Wawancara   (interview) 

Wawancara merupakan komunikasi secara verbal/lisan  yang dilakukan 

antara kedua belah pihak untuk mengumpulkan informasi penting yang 

dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap 
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pihak sekolah yang ada di UPT SDN 010 Rante Bone. Desa Buangin, Kec. 

Sabbang selatan, Kab. Luwu Utara 

c. Studi Pustaka/ Studi literatur 

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data yang relevan dari 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan sesuai dengan kajian penelitian 

ini. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari jurnal dan buku (e-book) yang 

dapat membantu dan mempermudah penelitian ini. 

 

2. Analisis Sistem 

a. Sistem yang Berjalan 

Sistem yang berjalan merupakan sistem yang saat ini sedang berlangsung 

atau sementara digunakan pada proses pembelajaran, adapun contoh dari sistem 

yang berjalan pada UPT SDN 010 Rante Bone, Desa Buangin, Kec. Sabbang 

selatan, Kab. Luwu Utara, yaitu guru memberikan materi pembelajaran melalui 

media papan tulis dan buku cetak sementara siswa mendengar dan melihat materi 

yang disampaikan oleh guru. 

 

Guru

Pembelajaran

Siswa

Papan Tulis
Buku cetak

 

Gambar 2. Sistem yang berjalan 

 

 

b. Sistem Yang Diusulkan   

Sistem yang diusulkan oleh penulis sebagai pemecahan masalah yaitu 

membuat aplikasi media pembelajaran menggunakan aplikasi adobe flash cs6, 
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aplikasi ini dapat membantu guru dalam menerangkan materi tata cara wudhu dan 

bacaan shalat fardhu kepada para siswa secara efektif dan mudah dipahami. 

Guru

Tata cara sholat

Tata cara wudhu

Masuk ke aplikasi 

media pembelajaran

 

Gambar 3. Sistem yang diusulkan 

c. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup 

bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku 

sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional dari sistem ini meliputi : 

1) Admin dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan pengeditan pada  

menu tata cara wudhu. 

2) Admin dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan pengeditan pada  

menu niat shalat fardhu. 

3) Admin dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan pengeditan pada  

menu bacaan shalat fardhu. 

4) Admin (guru) dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan pengeditan 

pada  menu keluar. 

d. Kebutuhan Nonfungsional 

Analisis kebutuhan nonfungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat 

keras/hardware, analisis perangkat lunak/software, analisis pengguna/user.  

1) Kebutuhan Perangkat Keras/Hardware 

a) Laptop Lenovo Intel (R) celeron(R) CPU N3160 @ 1.60GHz 1.60GHz 

Memory RAM  2.00 GB 

2) Kebutuhan Perangkat Lunak/Software 
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a) Sistem operasi windows 10 

b) Browser google crome 

c) Microsoft office visio 2010  

d) Adobe flash CS6 

e) CorelDraw X8 

 

3.  Desain  

a.  Perancangan Model/Sistem 

perancangan sistem menggunakan pemodelan UML (unified modeling 

system), adapun jenis UML yang digunakan adalah use case diagram, sequence 

diagram, activity diagram berdasarkan sistem yang diusulkan.  

 

1) Tampilan Use Case Diagram Admin (Guru) 

Gambar 4 dibawah ini memperlihatkan apa saja yang dilakukan oleh 

admin:  

 

Admin

 masuk ke adobe 

flash CS 6

Masuk ke aplikasi 

media pembelajaran

Tata cara wudhu

edit tambah hapus

Bacaan sholat 

fardu

 

 

Gambar 4. Use case diagram admin  
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Mulai

Daftar menu

1,2,3
. 

Selesai

Keluar dari aplikasi

Tidak

Tidak

Tata cara 

sholat

Tata cara 

wudhu
Menu wudhu

Ya

Ya

 

Gambar 5. Flowchart menu utama 

 

Mulai

Daftar menu

1,2,3,4
. 

. 

Ya

Ya

Ya

1

2

Selesai

4

5

3

6 Keluar dari aplikasi
Tidak

Tidak

Tidak
Video wudhu

Keluar dari aplikasiKeluar dari aplikasi

Gerakan wudhu

Doa setelah wudhu

Niat berwhudu

Menu utama
Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

 
 

 

Gambar 6. Flowchart menu wudhu 
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Mulai

Daftar menu

1,2,3
. 

. 

Ya

Ya

Ya

1

2

Selesai

4

5

3

Tidak

Tidak
Menu utama

Pilihan menu sholat

Bacaan gerakan sholat

Niat sholat

Keluar dari aplikasi
Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

 
 

Gambar 7. Flowchart menu shalat 

 

 

Gambar 8. Flowchart halaman video 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ya   

Ya   Tidak   

Kembali   

Keluar   

MULAI   

SELESAI   

Video Terputar   

Kembali ke  

daftar video   

Keluar dari  

Video   

Tidak   
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b.   Tampilan Interface Sistem 

1) Tampilan halaman menu utama 

Berikut tampilan halaman utama sistem yang diusulkan, dapat dilihat 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan halaman utama 

 

2)   Tampilan menu niat wudhu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan Menu Niat Wudhu disertai suara bacaan 

 

 

Gerakan Wudhu Video 

Video Niat Wudhu 

Arab Latin Arti 

Doa Wudhu Niat Wudhu 

Ayoo Belajar Berwudhu Dan Shalat 

Tata cara berwudhu 

Bacaan shalat 
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3). Tampilan menu doa setelah wudhu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Tampilan Menu doa setelah wudhu disertai suara bacaan 

 

4)  Tampilan menu gerakan wudhu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Tampilan Menu gerakan wudhu 

 

 

 

 

 

5)   Tampilan menu video wudhu  

Niat Wudhu Gerakan Wudhu Video 

Video Doa Setelah Wudhu 

Arab Latin Arti 

Doa Wudhu 

Niat Wudhu Video 

Video 
Gerakan Wudhu 

Keterangan Gerakan Wudhu 

Arab Latin Arti 

Doa Wudhu Gerakan 
Wudhu 
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Gambar 13. Tampilan Menu video wudhu disertai suara bacaan 

 

 

 

 

6). Tampilan menu Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tampilan menu Shalat 

 

 

 

 

 

 

7). Tampilan Menu Niat Shalat 

 

Video Wudhu 

Video Bacaan Shalat Niat Shalat 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tampilan Menu Niat Shalat disertai suara bacaan 

 

8). Tampilan Menu Bacaan Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Tampilan Menu Bacaan Shalat disertai suara bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

Video Niat Shalat 

Arab Latin Arti 

Bacaan Shalat Niat Shalat 

Niat Shalat Video 

Video Niat Shalat 

Arab Latin Arti 

Bacaan Shalat 
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9). Tampilan Menu Pilihan Video Shalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 17. Tampilan Menu Video Shalat disertai suara bacaan 

 

10). Tampilan Video Shalat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan Video Shalat disertai suara bacaan 
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4.   Pembuatan 

 Perancangan media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat ini 

dibuat menggunakan aplikasi adobe flash CS6, dan adapun aplikasi pendukung 

seperti CorelDraw. Adapun proses dari pembuatan media pembelajaran yang 

sejalan dengan metode pengembangan waterfall yaitu : 

1. Melakukan observasi langsung pada pihak sekolah ( UPT SDN 010 Rante 

Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara). 

2. Melakukan perancangan atau design berupa pembuatan gambar untuk urutan 

– urutan wudhu menggunakan coreldraw, kemudian di gabungkan dengan 

bahasa arab untuk bacaannya dan bahasa indonesia sebagai penjelasan tiap 

tahap-tahap wudhu dan bacaan shalat. 

3. Mulai mengerjakan produk kemudian melakukan tes uji untuk mengetahu 

sudah sejauh mana aplikasi ini berjalan sesuai rancangan sebelumnya. 

4. Pada tahap selanjutnya mulai menyempurnakan produk sehingga menjadi 

media pembelajaran yang siap digunakan 

5. Memperkenalkan produk dan kemudian diberikan kepada SDN 010 Rante 

Bone untuk digunakan sebaik-baiknya. 

6. Melakukan pemeliharaan oleh pihak user pada aplikasi agar dapat digunakan 

untuk jangka panjang. 

 

5.    Pengujian  

a. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem ini merupakan hal penting yang bertujuan untuk 

menemukan kesalahan atau kekurangan pada media pembelajaran ini. Agar 

diharapkan aplikasi ini dapat membantu dan mempermuda para siswa dalam 

memahami pelajaran. Dan dapat digunakan oleh semua kalangan dan semua 

umur.  Adapun teknik yang digunakan dalam menguji aplikasi yaitu pengujian 

blackbox. 

b. Penilaian Ahli 

Penilain Ahli merupakan tahap pengujian yang dilakukan oleh orang yang 

benar – benar paham mengenai aplikasi atau produk yang dibuat. Pengujiaan 
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dilakukan dengan memperlihatkan aplikasi atau produk kemudian dinilai apakah 

sudah layak dan memenuhi syarat untuk digunakan.  

c. Implementasi  

Implementasi merupakan tahap akhir dari serangkaian tahap-tahap yang 

telah dilewati sebelumnya pada penelitian ini dan juga merupakan penentuan 

bahwa produk atau aplikasi yang dibuat sudah layak dan telah memenuhi syarat 

sehingga lolos dalam tes uji pengembangan maka produk atau aplikasi ini sudah 

dapat diimplementasikan atau digunakan sebaik – baiknya. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang penelitian dan pembuatan aplikasi yang telah 

dilakukan berdasarkan rumusan masalah yakni: Bagaimana cara membuat media 

pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat menggunakan aplikasi adobe 

flash CS6 ?. Hasil penelitian menggunakan pengujian blackbox testing, dimana 

pengujian diadakan untuk memastikan keberhasilan akan perancangan dari produk yang 

telah dibuat. 

1. Hasil Rancangan Interface 

Aplikasi yang dihasilkan akan menampilkan beberapa halaman diantaranya 

halaman loading, halaman menu utama, halaman menu tombol pertama, halaman 

menu tombol kedua dan halaman video. Pada halaman menu utama, terdapat dua 

tombol yaitu tombol tata cara wudhu akan langsung menuju ke halaman menu 

untuk menu wudhu secara keseluruhan, pada halamn menu wudhu terdapat sub 

menu lagi seperti tombol niat wudhu, doa setelah wudhu, gerakan wudhu dan 

video wudhu serta tombol menu tombol kedua yang akan mengarahkan kita pada 

halaman menu kedua yaitu menu tata cara shalat. Pada halaman menu kedua, 

berisi sub menu lagi yaitu tombol Niat shalat Bacaan Shalat, dan video Shalat. 

Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Tampilan Intro 

Saat pertama kali membuka aplikasi media pembelajaran terlebih dahulu akan 

memutar intro atau animasi loading untuk beberapa saat kemudian langsung 

menuju ke tampilan berikutnya yaitu tampilan menu utama. 
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Gambar 14. Tampilan Loading  

 

b. Tampilan Menu Utama 

Menu utama adalah tampilan awal apabila kita membuka atau memulai 

menjalankan program. Pada tampilan utama terdapat pilihan tombol menu yang 

bisa dipilih untuk dijalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tampilan Menu Utama 

c. Tampilan Menu Tombol Pertama 

Tampilan ini merupakan isi dari tombol pertama yang ada pada menu utama 

yaitu tombol tata cara berwudhu. Pada halaman ini berisi beberapa tombol lagi 
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yang bisa dipilih untuk melihat bagian – bagian tertentu, misalnya niat wudhu, 

doa setelah wudhu, gerakan wudhu, dan video berwudhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Tampilan menu tombol pertama 

 

d. Tampilan Niat Wudhu 

Pada halaman ini akan tampilan video animasi beserta audio bacaan niat 

wudhu dan juga terdapat tombol yang bisa dipilih untuk menampilkan tulisan 

arab, latin, arti, dari niat wudhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan Niat Wudhu disertai suara bacaan 
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e. Tampilan Doa Wudhu 

Pada halaman ini akan tampilan video animasi beserta audio bacaan doa 

setelah wudhu dan juga terdapat tombol yang bisa dipilih untuk menampilkan 

tulisan arab, latin, arti, dari doa setelah wudhu wudhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan Doa Wudhu disertai suara bacaan 

f. Tampilan Gerakan Wudhu 

Pada halaman ini akan tampilan video animasi tahap – tahap berwudhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Tampilan Gerakan Wudhu 
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g. Tampilan Video Wudhu 

Pada halaman menampilkan video wudhu secara keseluruhan mulai dari pada 

saat membaca niat wudhu, kemudian gerakan wudhu dan diakhiri dengan doa 

setelah wudhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Tampilan Video Gerakan Wudhu disertai suara 

h. Tampilan Menu Tombol Kedua 

Tampilan ini merupakan isi dari tombol kedua yang ada pada menu utama 

yaitu tombol bacaan shalat. Pada halaman ini berisi beberapa tombol lagi yang 

bisa dipilih untuk melihat bagian – bagian tertentu, misalnya niat shalat 

fardhu, bacaan shalat fardhu, dan video shalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Tampilan menu tombol kedua 



31 
 

 
 

i. Tampilan Niat Shalat 

Pada halaman ini akan tampilan video animasi beserta audio bacaan niat 

shalat dan juga terdapat tombol yang bisa dipilih untuk menampilkan tulisan arab, 

latin, arti, dari niat shalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Tampilan Niat Shalat disertai suara  

 

j. Tampilan Bacaan Shalat 

Pada halaman ini akan menampilkan video gerakan – gerakan shalat 

beserta bacaan di setiap gerakan shalat  mulai dari awal bacaan niat shalat hingga 

ucapkan salam pada akhir gerakan shalat, dan juga terdapat tombol untuk melihat 

tulisan arab, latin, dan arti dari setiap bacaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Tampilan Bacaan Shalat disertai suara bacaan 
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k. Tampilan Video Shalat 

Pada halaman ini akan tampilkan tombol- tombol video shalat lima waktu 

yang bisa dipilih beserta audio bacaan di setiap gerakan shalat  mulai dari awal 

bacaan niat shalat hingga ucapkan salam pada akhir gerakan shalat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Tampilan Video Shalat disertai suara bacaan 

4.2  Pengujian Sistem 

Metode pengujian sistem perangkat lunak yang digunakan yaitu pengujian 

Blackbox, pengujian Black box dilakukan untuk menguji fungsionalitas aplikasi 

yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan cara mengecek tombol-tombol 

pada aplikasi serta memastikan semua tombol telah terarah dengan baik pada 

tampilan, sebagaimana yang telah direncakan. 

Tabel 1. Hasil pengujian blackbox 

No Nama pengujian Hasil yang diharapkan Keterangan 
Hasil 

pengujian 

1. Tampilan 

Halaman 

loading 

Muncul halaman loading Sistem berhasil 

menampilkan 

halaman loading 

 

Berhasil 

2. Tampilan menu 

utama 

Muncul halaman utama Sistem berhasil 

menampilkan menu 

utama 

 

Berhasil 

3. Tampilan menu 

tata cara wudhu 

Muncul menu tata cara 

wudhu 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

tata cara wudhu 

 

Berhasil 
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4. Tampilan menu  

Niat wudhu 

Muncul halaman Niat 

wudhu 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

Niat wudhu 

 

Berhasil 

5. Tampilan menu 

doa setelah 

wudhu 

 

Muncul halaman doa 

setelah wudhu 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

doa setelah wudhu 

 

Berhasil 

6. Tampilan menu 

gerakan wudhu 

 

Muncul halaman 

gerakan wudhu 

Sistem berhasil 

menampilkan 

gerakan wudhu  

 

Berhasil 

7. Tampilan menu 

video wudhu 

 

Muncul halaman menu 

video wudhu 

 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

video wudhu 

 

Berhasil 

8. Tampilan menu 

tombol kedua 

 

Muncul menu tombol 

kedua 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

tombol kedua 

 

Berhasil 

9. Tampilan menu 

niat shalat 

 

Muncul menu niat shalat Sistem berhasil 

menampilkan menu 

niat shalat 

 

Berhasil 

10. Tampilan menu 

bacaan shalat 

Muncul halaman menu 

bacaan shalat 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

bacaan shalat  

 

Berhasil 

11. Tampilan menu 

video shalat 

Muncul halaman menu 

video shalat 

Sistem berhasil 

menampilkan menu 

video shalat 

Berhasil 

    
 

 

1. Kesimpulan Pengujian Blackbox 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

tombol – tombol yang telah dibuat pada aplikasi sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan yang diharapkan. Semua tombol telah terhubung ke tampilan 

masing-masing, tanpa ada satupun tombol yang mengarah ke tampilan lain. 

Semuanya sesuai dengan sebagaimana yang telah direncanakan dan  berfungsi 

seperti yang diharapkan. 
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2. Hasil Pengujian Ahli Media 

Pengujian ahli media adalah pengujian aplikasi yang dilakukan oleh seseorang 

ataupun beberapa dosen yang paham dengan multimedia, atau yang paham akan 

aplikasi yang telah kita buat.  

Adapun pemberian skor terhadap kevalidan media yang dibuat dengan 

menggunakan adaptasi penilaian skor dari azwar (2003) tabel kategori validitas 

multimedia pembelajaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Tabel Kategori 

No Interval Kategori 

1 3,50  ≤  M  ≤ 4 Sangat Valid 

2 2,50  ≤  M  < 3,50 Valid 

3 1,50  ≤  M  < 2,50 Kurang Valid 

4 M  < 1,50 Tidak Valid 

Keterangan : 

M = Rerata skor untuk setiap aspek yang dinilai 

A. Skala penilaian  

Tabel 3. Skor Skala Likeart 

Jawaban Skor 

Sangat Valid 4 

Valid 3 

Kurang Valid 2 

Tidak Valid 1 

 

B. Aspek penilaian yang ditinjau  

Adapun aspek penilaian beserta hasil yang telah didapatkan dapat dilihat pada 

table 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Aplikasi Media Pembelajaran Tata Cara Wudhu dan 

Bacaan Shalat pada UPT SDN 010 Rante Bone   
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No  Uraian Aspek penilaian  Validator  

1  2  

1.  Tampilan 

a. Ketepatan tata letak dari tampilan intro dan loading 

b. Ketepatan dan kesesuaian pemilihan warna desain pada 

tampilan 

c. Ketepatan pemilihan jenis, ukuran dan warna huruf pada 

desain tampilan 

d. Ketepatan dan keserasian desain huruf dengan background 

tampilan  

e. Ketepatan dari aturan tata letak menu yang ditampilkan 

f. Kesesuaian dari tampilan halaman Mulai yang disajikan 

g. Kesesuaian dari tampilan halaman Menu yang disajikan 

h. Tampilan dari video  yang disajika 

 

4 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

3 

 

3 

4 

4 

4 

4 

  

 Rata – Rata 3, 50 3,75 

2.  Kemudahan  

a.  Kemudahan dalam memahami petunjuk aplikasi lewat 

tombol-tombol 

b. Kemudahan dalam melihat isi pada setiap tombol 

c. Kemudahan dalam melihat video 

d. Kemudahan membaca huruf yang ada pada aplikasi 

a. Kenyamanan desain warna background saat dilihat 

 

4 

 

 

4 

4 

4 

 

3 

  

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

  

 Rata – Rata 3,80 4 

3.  Kualitas 

a. Kesesuaian isi dengan judul yang diambil 

b. Kejernihan dari penjelasan audio yang disajikan 

c. Kejernihan gambar dari video yang disajikan 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 Rata – Rata 4 4 
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Tabel 5. Rerata Hasil Penilaian Validator Ahli 1 

No Aspek 
Hasil 

Rata - Rata 
Skor Kategori 

1 Aspek Tampilan (Interface) 3,50  Sangat Valid 3,76 

2 
Aspek Kemudahan  

(Usability) 3,80 Sangat Valid 
Sangat Valid 

3 Aspek Kualitas 4 Sangat Valid   

 

Tabel 6. Rerata Hasil Penilaian Validator Ahli 2 

No Aspek 
Hasil 

Rata - Rata 
Skor Kategori 

1 Aspek Tampilan (Interface) 3,75  Sangat Valid 3,91 

2 
Aspek Kemudahan  

(Usability) 4 Sangat Valid 
Sangat Valid 

3 Aspek Kualitas 4 Sangat Valid   

 

3. Hasil pengujian aplikasi oleh guru pada SDN 010 Rante Bone 

Penilaian ini lakukan oleh guru dari SDN 010 Rante Bone yang paham akan 

media dan juga materi yang disampaikan melalui aplikasi.  

Adapun aspek penilaian yang telah dilakukan dapat dilihat pada table 7 berikut. 

No  Uraian Aspek penilaian  Validator  

1  2  

1.  Tampilan 

a. Ketepatan tata letak dari tampilan intro dan loading 

b. Ketepatan dan kesesuaian pemilihan warna desain pada 

tampilan 

c. Ketepatan pemilihan jenis, ukuran dan warna huruf pada 

desain tampilan 

d. Ketepatan dan keserasian desain huruf dengan background 

tampilan  

e. Ketepatan dari aturan tata letak menu yang ditampilkan 

f. Kesesuaian dari tampilan halaman Mulai yang disajikan 

g. Kesesuaian dari tampilan halaman Menu yang disajikan 

h. Tampilan dari video  yang disajika 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

  

 Rata – Rata 4.0 4.0 
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2.  Kemudahan  

i.  Kemudahan dalam memahami petunjuk aplikasi lewat 

tombol-tombol 

j. Kemudahan dalam melihat isi pada setiap tombol 

k. Kemudahan dalam melihat video 

l. Kemudahan membaca huruf yang ada pada aplikasi 

m. Kenyamanan desain warna background saat dilihat 

 

4 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

  

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

  

 Rata – Rata 4.0 4.0 

3.  Kualitas 

n. Kesesuaian isi dengan judul yang diambil 

o. Kejernihan dari penjelasan audio yang disajikan 

p. Kejernihan gambar dari video yang disajikan 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 Rata – Rata 4.0 4.0 

 

Tabel 8. Rerata Hasil Penilaian oleh guru SDN 010 Rante Bone 

No Aspek 
Hasil 

Rata - Rata 
Skor Kategori 

1 Aspek Tampilan (Interface) 4.0  Sangat Valid 4.0 

2 
Aspek Kemudahan  

(Usability) 4.0 Sangat Valid 
Sangat Valid 

3 Aspek Kualitas 4.0 Sangat Valid   

 

4.3 Pembahasan Penelitian 

1. Produksi multimedia 

Tahap produksi mutimedia merupakan tahap dimana seluruh objek 

multimedia dibuat. Pada tahap ini semua objek atau elemen multimedia dibuat dan 

digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada tahap ini penulis menggunakan 

software utama yaitu adobe flash CS6  dan beberapa software pendukung lainnya 

Seperti Corel DrawX8, dan filmora. 

2. Pemanfaatan Hasil Rancangan Video 

Hasil rancangan video pada aplikasi ini dapat digunakan oleh pihak sekolah 

dalam mengajarkan tata cara wudhu dan bacaan shalat dengan lebih efektif dan 

efisien karena dalam setiap tampilan video dilengkapi gerakan wudhu yang jelas 

dan juga terdapat audio / suara dari setiap gerakan yang ada dalam video, bukan 
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hanya tentang wudhu saja tetapi juga terdapat video gerakan shalat beserta audio / 

suara dari bacaan shalatnya. 

Secara keseluruhan dibanding dengan aplikasi pada penelitian relevan, aplikasi 

ini lebih fokus dan terarah pada tata cara wudhu dan bacaan shalat saja karena 

aplikasi ini di peruntukkan untu anak sekolah dasar yang belum mampu untuk 

memahami atau menerima materi terlalu banyak dan pada aplikasi ini juga tidak 

hanya menampilkan video secara keseluruhan tetapi juga menampilkan video 

yang disertai audio / suara bacaan untuk setiap gerakan, misalnya pada gerakan 

shalat.  

3. Hasil Pengujian Ahli  

Pengujian ahli ini dilakukan melalui dua dosen ahli media untuk menguji 

kelayakan aplikasi, mulai dari tampilan, isi, dan manfaatnya. Pengujian dilakukan 

selama sehari untuk masing-masing dosen, dimana telah disediakan lembaran 

validasi yang berisi daftar aspek yang perlu dinilai pada aplikasi. Adapun aspek 

yang dinilai dalam tahap validasi berupa intro / loading, jenis, ukuran 

huruf,background, tata letak menu, halaman menu, tombol – tombol, isi pada 

setiap tombol, video. Setelah dilakukan pengujian maka hasil yang di dapatkan 

dari masing-masing validator ialah aplikasi memenuhi skala nilai baik dan layak 

untuk digunakan.  

4.  Hasil Pengujian Sistem (Blackbox)  

Pengujian sistem (blackbox) telah dilakukan dengan menguji semua tombol 

yang ada pada aplikasi dengan memberikan tanda centang pada table hasil uji 

sistem. Selama pengujian sangat diperhatikan apakah tombol yang diklik sudah 

mengarah pada tampilan yang benar atau tidak. Selain itu juga diperiksa apakah 

tampilan sudah saling terhubung sesuai dengan tujuan yang direncanakan serta 

diharapkan. Setelah dilakukan pengujian, maka aplikasi Media Pembelajaran Tata 

Cara Wudhu dan Bacaan Shalat Pada UPT SDN 010 Rante Bone ini telah berhasil 

dengan baik. Semua tombol dapat diklik serta telah mengarah pada tampilan-

tampilan sesuai dengan yang direncanakan. Ini menandakan bahwa aplikasi telah 

berhasil dan dapat digunakan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan dan pengujian aplikasi 

multimedia interaktif media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat  

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pada aplikasi ini menampilkan video yang disertai audio / suara bacaan  

untuk masing – masing gerakan, tidak hanya menampilkan perbagian gerakan 

saja tetapi juga menampilkan video secara keseluruhan contohnya video 

shalat. 

2. Hasil pengujian ahli yang dilakukan oleh ahli media pada media 

pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat dari berbagai aspek sangat 

baik dan layak untuk digunakan dengan sedikit revisi. 

3. Pengujian aplikasi pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan shalat  

menggunakan metode pengujian Blackbox dan semua tampilan media 

pembelajaran telah  berhasil diuji sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

 

5.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber 

informasi bagi peneliti selanjutnya jika akan melakukan penelitian serupa. 
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Lampiran 1. Instrumen observasi 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI 

 

 

 

Judul Penelitian :  
 

 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN TATA CARA  

WUDHU DAN BACAAN SHALAT PADA  

UPT SDN 010 RANTE BONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

WAHYUNI ANDBARWATI 

1604411094 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER  

UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO 

2021 



43 
 

 
 

LEMBARAN INSTRUMEN PELAKSANAAN PENGAMATAN 

(OBSERVASI) 

Judul Penelitian : Media Pembelajaran Tata Cara Wudhu dan Bacaan Shalat pada 

UPT SDN 010 Rante Bone 

Penelitian : UPT SDN 010 Rante Bone 

Nama Pengamat : Wahyuni Andbarwati 

Pekerja Pengamat : Mahasiswa 

Bidang Keahlian : Informatika 

Waktu Pengamatan : 25 Februari 2020 

 

Petunjuk pengisian: 

Amatilah hal-hal yang menyangkut tentang pengolahan bank sampah utamanya 

mengenai lokasi persebaran tps dan tpa serta informasi lainnya yang ada di 

Kecamatan Malili. Kemudian isilah lembar pernyataan observasi yang telah 

dibuat 

dalam tabel dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Observasi dilakukan di UPT SDN 010 Rante Bone. 

2. Berikut disajikan beberapa pertanyaan yang harus diamati dan dijawab sesuai 

dengan hasil pengamatan. 

3. Berikanlah tanda ceklis (√ ) alternatif jawaban yang benar –benar cocok dan 

sesuai berdasarkan keadaan sebenarnya. Bila terjadi kekeliruan, Anda dapat 

menambahkan keterangan yang telah tersedia pada tabel observasi namun 

tetap memberikan tanda ceklis pada pilihan. 
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Tabel Instrumen Observasi 

No Aspek Pengamatan Ya Tidak  Kondisi 

1 Menggunakan aplikasi media 

pembelajaran pada proses 

pembelajaran 

  

  

 

2 Masih menggunakan media 

buku panduan dalam proses 

pembelajaran tata cara wudhu 

dan bacaan shalat  

 

  

  

Berikanlah komentar gambaran mengenai aspek yang diamati selama proses 

observasi berlangsung! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.......... 

 

 

 

Palopo,                         , 2020 

Observer , 

 

 

 

     Wahyuni Andbarwati 
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Lampiran 2. Instrumen wawancara 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA 

 

 

 

Judul Penelitian :  
 

 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN TATA CARA  

WUDHU DAN BACAAN SHALAT PADA  

UPT SDN 010 RANTE BONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

WAHYUNI ANDBARWATI 

1604411094 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER  

UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO 

2021 
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LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama Lengkap : Sariana S.pd.I 

Jabatan  : Guru PAI 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah siswa sudah mendapat 

pelajaran mengenai tata cara wudhu 

dan bacaan shalat ? 

Sudah Belajar 

2. Pada kelas berapa anak-anak sudah 

mendapat materi mengenai tata cara 

wudhu dan bacaan shalat ? 

Dimulai dari kelas 1 SD 

3. Bagaimana cara ibu menyampaikan 

materi mengenai gerakan wudhu 

dan bacaan shalat dalam proses 

pembelajaran selama ini 

Dilakukan dengan praktek dan 

hafalan 

4. Media apa saja yang digunakan 

dalam proses pembelajaran 

mengenai wudhu dan shalat sampai 

saat ini ? 

Menggunakan buku panduan  

5. Bagaimana respon siswa pada saat 

proses  pembelajaran mengenai tata 

cara wudhu dan bacaan shalat ? 

Mereka senang 

6. Apa selama ini kendala yang 

dihadapi pada saat proses 

pembelajaran tata cara wudhu dan 

shalat ? 

Kendalanya ada pada bacaan dan 

tingkat pemahaman siswa yang 

berbeda – beda 

7. Apakah sebelumnya sudah pernah 

menyampaikan materi atau 

menjelaskan materi menggunakan 

aplikasi media pembelajaran ? 

Belum pernah 

8. Apa harapan anda nantinya 

mengenai proses pembelajaran 

menggunakan aplikasi media 

pembelajaran ? 

Mudah – mudahan kedepannya 

aplikasi ini bisa membantu 

meningkatkan minat belajar siswa dan 

juga membantu untuk memudahkan 

siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan melalui media 

pembelajaran ini 
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Lampiran 3. Instrumen panduan aplikasi 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN PANDUAN APLIKASI 

 

 

 

Judul Penelitian :  
 

 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN TATA CARA  

WUDHU DAN BACAAN SHALAT PADA  

UPT SDN 010 RANTE BONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

WAHYUNI ANDBARWATI 

1604411094 
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CARA PENGGUNAAN APLIKASI PEMBELAJARAN 

MULTIMEDIA INTERAKTIF TATA CARA WUDHU DAN BACAAN 

SHALAT 

1. Buka aplikasi “ aplikasi media pembelajaran tata cara wudhu dan bacaan 

shalat “ 

2. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul 2 tombol : 

a. Tombol tata cara wudhu : digunakan untuk masuk ke halaman tata 

cara wudhu 

b. Tombol bacaan shalat : digunakan untuk masuk ke halaman tata 

cara wudhu 

3. Tombol niat wudhu digunakan untuk melihat video dan bacaan dari niat 

wudhu 

4. Tombol gerakan wudhu digunakan untuk melihat video gerakan wudhu 

step by step 

5. Tombol doa setelah wudhu digunakan untuk melihat video dan bacaan dari 

doa setelah wudhu 

6. Tombol niat shalat digunakan untuk melihat video dan bacaan dari niat 

shalat fadhu 

7. Tombol bacaan shalat digunakan untuk melihat gerakan – gerakan shalat 

beserta bacaan disetiap gerakan shalat mulai dari awal bacaan niat shalat 

hingga ucapan salam pada akhir gerakan shalat. 

8. Tombol video shalat berisi pilihan tombol video shalat fadhu yang akan 

ingin lihat 

9. Terdapat juga tombol arab, latin, arti, yang dapat digunakan untuk melihat 

tulisan dari setiap bacaan  
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Lampiran 3. Instrumen validasi Aplikasi 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI APLIKASI 

 

 

 

Judul Penelitian :  
 

 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN TATA CARA  

WUDHU DAN BACAAN SHALAT PADA  

UPT SDN 010 RANTE BONE 
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1. Lembar Validasi Dosen Ahli 

a. Lembar Validasi (Dosen 1) 
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Lembar Validasi (Dosen 2) 
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2.  Lembar Validasi  Pihak Sekolah 
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Lampiran 4. Surat Penelitian 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN SURAT PENELITIAN 

 

 

 

Judul Penelitian :  
 

 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN TATA CARA  
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Lampiran 5. Dokumentasi 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN DOKUMENTASI 

 

 

 

Judul Penelitian :  
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1. Dokumentasi Penelitian Disekolah 

       

2. Dokumentasi Validasi 

  

 


