
 

 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan yang dilakukan untuk 

- . Dalam bab ini merupakan bagian dari fase 

Inception dan Elaboration yang akan dilakukan analisa aplikasi dengan cara 

pembuatan deskripsi arsitektur yang dibutuhkan aplikasi serta pembuatan 

UML(Unified Modelling Language) sebagai bagian dari fase Inception, dan 

dilakukan perancangan struktur menu aplikasi yang akan dibangun, dan 

perancangan antarmuka aplikasi yang akan dibangun sebagai bagian dari fase  

Elaboration. 

4.1 Fase Inception  

Fase ini membahas tentang aktifitas-aktifitas dari perencanaan dalam 

membangun sebuah aplikasi. Secara garis besar pada tahap ini dapat 

menghasilkan arsitektur aplikasi yang dapat di usulkan. 

4.1.1 Gambaran Umum Aplikasi 

 Aplikasi shalat yang akan dibangun dalam penelitian ini dapat dijalankan 

pada Smartphone dengan sistem operasi Android dan memiliki fungsi untuk 

mempermudah pengguna dalam mempelajari tentang shalat fardhu dan shalat 

sunnah. Aplikasi ini pengguna tidak hanya dapat melihat gambar dan membaca 

tentang cara shalat fardhu dan sunnah, tetapi pengguna juga dapat mendengarkan 

audio bacaan- - dan juga dapat menonton 

video tata cara shalat sesuai dengan tuntunan Rasulullah ShallAllahu Alaihi 

Wasallam.  

 Pada aplikasi ini terdapat fitur teknologi speech recognition, fitur ini dapat 

diakses oleh pengguna hanya dengan berbicara atau mengucapkan kata perintah 

kepada perangkat elektronik sesuai kata kunci yang ditentukan. Teknologi ini 

dapat merespon perintah yang diberikan oleh pengguna dengan menghasilkan 

output berupa suara, teks, gambar, dan video sehingga dengan adanya teknologi 

-  

mempelajari tata cara shalat fardhu dan shalat sunnah. 
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 Aplikasi panduan shalat ini mempunyai icon  microphone yang terletak di 

menu utama aplikasi yang berfungsi sebagai alat perekam perintah suara yang 

diucapkan oleh  pengguna apabila icon tersebut disentuh. Perintah suara yang 

diucapkan pengguna akan direspon oleh aplikasi, lalu aplikasi memberikan 

feedback berupa audio, teks, gambar, dan video sesuai perintah yang diberikan 

oleh pengguna.  

4.1.2 Deskripsi Kebutuhan Aplikasi 

 Deskripsi kebutuhan aplikasi merupakan langkah dalam membangun 

sebuah aplikasi. Kebutuhan aplikasi ini akan membantu dan memudahkan dalam 

perancangan dan pembangunan aplikasi agar efisien, berikut hal-hal yang 

dibutuhkan dalam membangun aplikasi M-Shalat. 

1. Perangkat Keras 

Notebook PC dengan spesifikasi: 

Nama   : ACER ASPIRE 4752 

Processor   : Intel Core i5-2430M 2.40 GHz 

Memory   : 6144 MB 

Hard disk   : 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 

Bahasa Pemograman : Java Android 

Tools Pengembangan :  Android Studio 3.1.2 

      Java Development Kit 

      Android SDK 

      StarUML 

      Adobe Photoshop CS5 

3. Perangkat Implementasi Aplikasi 

Smartphone Android dengan spesifikasi: 

Nama   : ASUS ZENFONE 2 Z00AD 

Operating System  : Android  Lolipop 5.0 

Processor   : Intel MRF Z3580 (2.3 Ghz) 

RAM   : 4 GB 
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Internal   : 32 GB 

4.1.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai 

permasalahan yang terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah mengumpulkan data bacaan shalat yang wajib dalam pelaksanaan ibadah 

shalat dalam bentuk mp3, dokumen maupun video yang dapat dijadikan sebagai 

acuan tata cara pelaksanaan ibadah shalat pada aplikasi yang akan dibangun. 

Berikut merupakan niat dan bacaan doa shalat fardhu dan sunnah dalam 

pelaksanaan shalat: untuk lanjutan niat dan bacaan doa shalat fardhu dan sunnah 

dapat dilihat pada lampiran A. 

1. Niat Shalat Subuh 

 

Ushalli fardhosh shubhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an 

makmuuman / imaaman] lillaahi ta'aala 

Artinya: 

"Sengaja aku shalat fardhu Shubuh dua raka'at menghadap kiblat sebagai 

(makmum/imam) karena Allah Ta'ala" 

2. Niat Shalat Dzuhur 

 

Ushalli fardhazh zhuhri  ra  mustaqbilal qiblati adaa-an 

makmuuman / imaaman] lillaahi ta'aala 

Artinya: 

"Sengaja aku shalat fardhu zhuhur empat raka'at menghadap kiblat sebagai 

(makmum/imam) karena Allah Ta'ala" 

3. Niat Shalat Ashar 

       

Ushalli fardhal ashri   mustaqbilal qiblati adaa-an 

makmuuman / imaaman] lillaahi ta'aala 

Artinya: 

"Sengaja aku shalat fardhu ashar empat raka'at menghadap kiblat sebagai 

(makmum/imam) karena Allah Ta'ala" 



 
 

IV-4 
 

4. Niat Shalat Magrib 

                                    

Ushalli fardhal maghribi tsalaatsa  mustaqbilal qiblati adaa-an 

makmuuman / imaaman] lillaahi ta'aala 

Artinya: 

"Sengaja aku shalat fardhu maghrib tiga raka'at menghadap kiblat sebagai 

(makmum/imam) karena Allah Ta'ala" 

5. Niat Shalat Isya 

         

Ushalli fardhal    mustaqbilal qiblati adaa-an 

makmuuman / imaaman] lillaahi ta'aala 

Artinya: 

"Sengaja aku shalat fardhu isya empat raka'at menghadap kiblat sebagai 

(makmum/imam) karena Allah Ta'ala" 

4.2 Fase Elaboration 

Tahapan ini merupakan tahapan pengembangan dari masalah yang telah 

diidentifikasi dan menganalisa terhadap aplikasi yang akan dibangun. Pada fase 

ini akan dilakukan analisa terhadap kebutuhan yang dibutuhkan untuk 

membangun sebuah aplikasi. 

4.2.1 Analisa Aplikasi 

 Analisa aplikasi dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi dan apa saja 

yang akan dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi. Aplikasi ini dijalankan 

pada perangkat Smartphone Android. Aplikasi yang akan dibangun menyimpan 

data bacaan dan niat pada shalat fardhu dan shalat sunnah yang berupa file mp3. 

Suara dan bacaan dalam shalat akan diputar secara otomatis ketika pengguna 

mengucapkan perintah kepada Smartphone. Perintah suara dilakukkan dengan 

cara menyentuh icon microphone pada aplikasi, ketika microphone disentuh oleh 

pengguna lalu pengguna mengucapkan perintah maka aplikasi akan merakam 

suara perintah yang di berikan oleh pengguna dan aplikasi akan mencocokan input 

suara sesuai kata kunci yang telah ditetapkan dalam algoritma pemograman, jika 
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input suara yang diberikan cocok maka aplikasi akan menampilkan output suara 

mp3 dan bacaan dalam shalat secara otomatis. 

4.2.1.1 Analisa Fungsional Aplikasi 

 Analisa fungsional pada aplikasi merupakan penjelasan tentang proses apa 

saja atau layanan apa saja yang nanti akan disediakan oleh aplikasi yang akan 

dibangun. Analisa fungsional aplikasi tersebut antara lain: 

1. Aplikasi dapat merekam perintah suara dan perintah suara tersebut akan 

mengeluarkan output jika perintah yang diberikan sesuai kata kunci 

yang ditetapkan. 

2. Aplikasi menyediakan fitur share aplikasi ke media sosial agar 

pengguna lain bisa mendownload aplikasi. 

3. Aplikasi dapat melakukan share isi content perintah suara yang 

dihasilkan ke media sosial 

4 Aplikasi menyediakan fitur download audio. 

5. Aplikasi menyediakan panduan aplikasi agar pengguna mudah 

menggunakan aplikasi. 

4.2.1.2 Analisa Google Speech API 

 Google Speech API digunakan dalam membangun aplikasi ini adalah 

untuk mengkonversi ucapan perintah suara ke dalam bentuk teks yang diucapkan 

oleh pengguna. Google Speech API ini dapat diproses secara offline dan online. 

Pada penggunaan Google Speech API dalam pemrosesan secara offline, bahasa 

yang didukung terbatas pada bahasa yang terdapat pada masing-masing perangkat 

Smartphone, pada kasus lain beberapa versi Android fitur ini tidak dapat 

dioperasikan karena bahasa pada perangkat Android tidak mendukung. Sedangkan 

pemrosesan Google Speech API secara online dapat memungkinkan dukungan 

bahasa yang lengkap dan dapat dioperasikan hampir di semua versi Android, 

tetapi dalam penggunaanya Google Speech API  memerlukan koneksi internet 

karena pengenalan suara (Speech Recognition) akan dikirimkan ke server Google 

untuk melakukan pengenalan suara. 

 Penggunaan Google Speech API pada aplikasi ini adalah untuk 

menginputkan perintah yang diucapkan oleh pengguna. Input perintah yang 
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diucapkan oleh pengguna yang berupa suara akan diubah ke dalam bentuk teks. 

Perintah suara yang sudah diubah ke dalam bentuk teks akan diproses oleh 

aplikasi untuk mencari Output sesuai perintah yang telah diberikan oleh 

pengguna. Google Speech API dalam mengkonversi suara ke dalam bentuk teks 

memiliki beberapa tahapan yaitu: 

1. Suara pengguna yang berupa sinyal analog akan dikonversi oleh Smartphone 

Android ke dalam bentuk diskrit yang kemudian diubah bentuk ke dalam 

bentuk biner dan secara realtime dikirim ke server Google untuk dilakukan 

proses konversi suara. 

2. Setelah pengguna berhenti berbicara (stop recording or end detect) dan  

server telah menerima seluruh data percakapan dalam bentuk digital / biner 

yang diucapkan oleh pengguna, kemudian server akan melakukan proses 

konversi suara yang telah diucapkan.  

3. Setelah proses konversi selesai, server akan mengirim hasil konversi berupa 

teks (string) ke Smartphone Android.  

Berikut ilustrasi diagram kerja aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1 Ilustrasi Diagram Kerja Aplikasi 
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Aplikasi ini diciptakan dengan memanfaatkan Google Speech API pada 

Google Cloud Platform, berikut penjelasan Gambar 4.1 Ilustrasi Diagram Kerja 

Aplikasi 

1. Niat shalat sunnah 

 

2. Perintah yang telah diucapkan oleh pengguna akan diolah sinyal suara yang 

diucapkan oleh pengguna melalui perangkat Smartphone. 

3. Setelah suara berhasil diolah, kemudian perintah suara tersebut dikirimkan ke 

Google Cloud Speech API pada Google Cloud platform untuk dilakukan 

penerjemahan suara menjadi text melalui koneksi internet. 

4. Selanjutnya Google Cloud Speech API mengirimkan respon kembali 

terjemahan suara ke dalam bentuk teks ke smartphone. 

5. Setelah aplikasi mendapatkan respon berupa teks, lalu aplikasi melakukan 

pencocokan perintah dengan kata kunci yang sesuai dengan database 

aplikasi. 

6. Setelah kata kunci cocok, aplikasi akan merespon kepada pengguna yaitu   

berupa suara dan teks sesuai kata kunci yang diberikan oleh pengguna 

4.2.1.3 Analisa Input Perintah 

 Analisa input perintah merupakan suatu perintah yang yang telah 

ditetapkan dalam pengkodean aplikasi supaya input perintah suara yang diberikan 

pengguna  sinkron dan output perintah yang diberikan terpanggil sesuai dengan 

perintah yang diucapkan pengguna. Berikut contoh input perintah suara: 

1. Input niat shalat fardhu 

Aturan : Niat shalat [nama shalat] 

Contoh : Niat shalat subuh 

2. Input niat shalat fardhu sebagai makmum atau imam 

Aturan : Niat shalat [nama shalat] sebagai makmum atau imam 

Contoh : Niat shalat subuh sebagai makmum 

   Niat shalat subuh sebagai imam 
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3. Input niat shalat sunnah 

Aturan : Niat shalat sunnah [nama shalat] 

Contoh : Niat shalat sunnah dhuha 

4. Input niat shalat sunnah rawatib 

Aturan : Niat shalat sunnah sebelum atau sesudah [nama shalat] 

Contoh : Niat shalat sunnah sebelum subuh 

   Niat shalat sunnah sesudah zhuhur 

5. Input niat shalat jenazah 

Aturan : Niat shalat jenazah [jenis kelamin] sebagai makmum atau imam 

Contoh : Niat shalat jenazah laki-laki sebagai imam 

   Niat shalat jenazah perempuan sebagai makmum 

6. Input niat shalat sunnah [nama shalat] sebagai makmum atau imam 

Contoh : Niat shalat sunnah tarawih sebagai imam 

   Niat shalat tarawih sebagai makmum 

7. Input niat shalat sunnah witir 1- 3 rakaat 

Contoh : Niat shalat sunnah witir satu rakaat 

8. Input bacaan shalat  

Contoh : Bacaan doa iftitah 

   Bacaan ruku 

 

Bacaan sujud 

Bacaan duduk antara dua sujud 

Bacaan tasyahud awal 

Bacaan tasyahud akhir 

Bacaan tasbih pada shalat hari raya 

9.  Input bacaan shalat jenazah takbir 1-4 

Contoh : Bacaan shalat jenazah takbir pertama 

4.2.2 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan pada aplikasi ini dilakukan setelah proses analisa kebutuhan 

aplikasi selesai. Perancangan pada aplikasi yang akan dibangun meliputi 

perancangan model dalam bentuk UML (Unified Modeling Language) dan 
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perancangan Interface. Perancangan model dalam bentuk UML (Unified Modeling 

Language) terdiri dari : Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, 

dan Deployment Diagram. 

4.2.2.1 Pemodelan UML(Unified Modeling Language) 

 UML(Unified Modeling Language) merupakan salah satu alat bantu yang 

dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi. Perancangan dengan menggunakan 

UML(Unified Modeling Language) terdiri dari Use Case Diagram, Sequence 

Diagram , Class Diagram, dan Deployment Diagram. 

4.2.2.1.1 Usecase Diagram 

Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan actor atau 

teknik pemodelan untuk mendapatkan functional requirement dari sebuah aplikasi 

yang menggambarkan urutan interaksi pengguna dengan aplikasi. Berikut Use 

Case Diagram yang dijelaskan pada Gambar 4.2 : 
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Gambar 4. 2 Use Case Diagram 

Dari gambar 4.2 dapat dilihat use case dari setiap aktifitas pengguna dan 

pengguna dalam aplikasi. Use Case Spesification dari Use Case Diagram aplikasi 

dapat dilihat pada tabel Di bawah ini: 

Tabel 4.1 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification Input form 

Login pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 1 Use Case Spesification Input form Login 
Use Case Spesification : Input form Login 
Nama Input form Login 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Form Login yang berisi tentang pengguna yang 

melakukan Login untuk masuk kedalam menu aplikasi. 
Karakteristik Aktifasi Pengguna membuka form Login 
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Pre-Condition Pengguna membuka launcher aplikasi 
Post Condition Aplikasi akan menampilkan form login 
Basic Flow - Pengguna membuka Smartphone 

- Pengguna membuka launcher aplikasi M-Shalat 
- Aplikasi menampilkan form login ketika pengguna 

belum masuk kedalam aplikasi atau keluar dari aplikasi 
- Pengguna memasukan username dan password 
- Pengguna mengklik tombol Login 
- Aplikasi memvalidasi username dan password 
- Pengguna berhasil login dan dapat mengakses aplikasi 

Alternative Flow Jika username atau password yang dimasukkan salah , 
username atau 

password  
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Username dan password harus benar sesuai yang di 

daftarkan dalam database 
Constraint Tidak ada 

 

Tabel 4.2 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification input form 

register pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 2 Use Case Spesification input form Register 
Use Case Spesification : Input form Register 
Nama Input form Register 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Form Register merupakan form pendaftaran pengguna 

yang belum mempunyai data pengguna yang tersimpan 
dalam database, form Register berfungsi untuk pengguna 
melakukan Login pada aplikasi apabila data pengguna 
sudah di daftarkan dalam form Register 

Karakteristik Aktifasi Pengguna mengklik form Register 
Pre-Condition Pengguna berada dihalaman Login 
Post Condition Aplikasi akan menampilkan form Register 
Basic Flow - Pengguna membuka halaman Login 

- Pengguna memilih tombol Register 
- Aplikasi menampilkan form Register 
- Pengguna memasukan data pengguna sesuai form 

Register yang ditampilkan 
- Pengguna mengklik tombol Register 
- Aplikasi menyimpan data pengguna ke dalam database 
- Data pengguna berhasil di simpan ke dalam database 

Alternative Flow Jika data pengguna sudah pernah di daftar, maka aplikasi 
menampilkan pesan username telah ada 

Exception Flow Tidak ada 
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Rule  Data pengguna harus belum pernah terdaftar ke dalam 
database 

Constraint Tidak ada 
 

Tabel 4.3 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification input Suara 

pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 3 Use Case Spesification Input perintah suara 
Use Case Spesification : Input perintah suara 
Nama Input perintah suara 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Image button microphone yang terletak di menu utama 

yang berfungsi sebagai input perintah yang diberikan 
oleh pengguna 

Karakteristik Aktifasi Pengguna mengetuk image button microphone  
Pre-Condition Pengguna masuk ke halaman utama aplikasi 
Post Condition Aplikasi akan merekam perintah suara dan menampilkan 

output hasil dari perintah suara yang diberikan oleh 
pengguna dan pengguna dapat membagikan isi konten 
output perintah suara dan pengguna juga dapat menjeda 
dan memutar audio 

Basic Flow - Pengguna mengetuk image button mic pada menu 
utama kemudian pengguna memberikan input perintah 
suara 

- Aplikasi melakukan konversi suara terhadap input yang 
diberikan 

- Aplikasi menampilkan hasil dari perintah suara yang 
diberikan oleh pengguna apabila kata kunci yang 
diberikan cocok 

- Pengguna dapat mengetuk bacaan atau niat shalat untuk 
untuk membagikan isi konten ke media sosial. 

- Pengguna dapat memutar dan menjeda audio melalui 
icon play dan pause 

Alternative Flow Jika perintah yang diberikan oleh pengguna tidak sesuai 
dengan kata kunci yang telah ditetapkan, maka aplikasi 

Maaf perintah 
 

Exception Flow Tidak ada 
Rule  Perintah yang diucapkan harus benar sesuai kata kunci 

yang telah ditetapkan 
Constraint Tidak ada 
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Tabel 4.4 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification 

mendownload data audio pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 4 Use Case Spesification Mendownload data audio 
Use Case Spesification : Mendownload data audio 
Nama Mendownload data audio 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Mendownload data audio berguna untuk memutar audio 

ketika Output perintah suara dihasilkan 
Karakteristik Aktifasi Pengguna memilih menu download data audio 
Pre-Condition Audio belum di download 
Post Condition Audio sudah di download 
Basic Flow Pengguna memilih menu download data audio, lalu 

pengguna dapat mendownload audio pada aplikasi 
Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 

 

Tabel 4.5 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification Mengelola 

data pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 5 Use Case Spesification Mengelola data 
Use Case Spesification : Mengelola data 
Nama Mengelola data 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Pada menu mengelola data pengguna dapat 

menambahkan data, melihat data,dan mengupdate data 
Karakteristik Aktifasi Pengguna  mengetuk menu kelola data  
Pre-Condition Aplikasi menampilkan halaman awal aplikasi 
Post Condition Pengguna dapat mengubah, melihat, dan menambahkan 

data 
Basic Flow Pengguna mengetuk menu kelola data, lalu aplikasi 

menampilkan list data pada aplikasi M-Shalat. Pada 
halaman ini pengguna dapat menambahkan data, dan 
mengetuk list data untuk melihat, dan mengubah data  

Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 
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Tabel 4.6 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification lihat panduan 

aplikasi pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 6 Use Case Spesification Lihat panduan aplikasi 
Use Case Spesification : Lihat panduan aplikasi 
Nama Lihat panduan aplikasi 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Panduan aplikasi yang berisi tentang cara penggunaan 

aplikasi beserta macam-macam perintah suara yang dapat 
diucapkan oleh pengguna 

Karakteristik Aktifasi Pengguna mengetuk menu panduan aplikasi 
Pre-Condition Aplikasi menampilkan halaman utama 
Post Condition Aplikasi menampilkan halaman panduan aplikasi 
Basic Flow Pengguna mengetuk navigation drawer atau menggeser 

halaman utama aplikasi dari kiri ke kanan, lalu pengguna 
memilih menu panduan aplikasi 

Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 

 

Tabel 4.7 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification lihat tentang 

aplikasi pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 7 Use Case Spesification lihat tentang aplikasi 
Use Case Spesification : Lihat tentang aplikasi 
Nama Lihat tentang aplikasi 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Berisi tentang informasi yang ada pada aplikasi 
Karakteristik Aktifasi Pengguna mengetuk menu tentang aplikasi 
Pre-Condition Aplikasi menampilkan halaman utama 
Post Condition Aplikasi menampilkan halaman tentang aplikasi 
Basic Flow Pengguna mengetuk navigation drawer atau menggeser 

halaman utama aplikasi dari kiri ke kanan, lalu pengguna 
memilih menu tentang aplikasi 

Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 
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Tabel 4.8 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification bagikan 

aplikasi pada aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 8 Use Case Spesification bagikan aplikasi 
Use Case Spesification : Bagikan aplikasi 
Nama Bagikan aplikasi 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Bagikan aplikasi merupakan membagikan aplikasi ke 

media sosial melalui link yang diberikan untuk pengguna 
lain mendownload aplikasi  

Karakteristik Aktifasi Pengguna mengetuk menu bagikan aplikasi 
Pre-Condition Aplikasi menampilkan opsi media sosial 
Post Condition Aplikasi membagikan link ke media sosial 
Basic Flow Pengguna mengetuk navigation drawer atau menggeser 

halaman utama aplikasi dari kiri ke kanan, lalu pengguna 
memilih menu bagikan aplikasi 

Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 

 

Tabel 4.9 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification mengatur 

profil pengguna pada  aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 9 Use Case Spesification Mengatur profil pengguna 
Use Case Spesification : Mengatur profil pengguna 
Nama Mengatur profil pengguna 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Menu ini berguna jika pengguna ingin merubah password 

yang lama dengan yang baru dan merubah foto pengguna 
Karakteristik Aktifasi Pengguna mengetuk menu pengaturan pada aplikasi 
Pre-Condition Aplikasi menampilkan menu navigation drawer  
Post Condition Pengguna berhasil merubah password, dan mengubah 

foto pengguna 
Basic Flow Pengguna mengetuk navigation drawer atau menggeser 

halaman utama aplikasi dari kiri ke kanan, lalu pengguna 
memilih menu pengaturan 

Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 
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Tabel 4.10 merupakan penjelasan dari Use Case Spesification logout  

aplikasi M-Shalat. 

Tabel 4. 10 Use Case Spesification logout 
Use Case Spesification : Logout 
Nama Logout 
Aktor Pengguna 
Deskripsi Menu ini berguna untuk pengguna keluar dari aplikasi  
Karakteristik Aktifasi Pengguna mengetuk menu logout 
Pre-Condition Aplikasi menampilkan menu navigation drawer  
Post Condition Pengguna berhasil keluar dari aplikasi 
Basic Flow Pengguna mengetuk navigation drawer atau menggeser 

halaman utama aplikasi dari kiri ke kanan, lalu pengguna 
memilih menu logout 

Alternative Flow Tidak ada 
Exception Flow Tidak ada 
Rule  Tidak ada 
Constraint Tidak ada 
 

4.2.2.1.2   Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun 

berdasarkan urutan waktu. Sequence Diagram merupakan gambaran tahap demi 

tahap, termasuk kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya 

dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan Use Case Diagram. 

 

Gambar 4. 3 Sequence Diagram Input Form Login 
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Gambar 4.4 merupakan gambar Sequence Diagram Input form Register 

pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 4 Sequence Diagram Input Form Register 

Gambar 4.5 merupakan gambar Sequence Diagram Input perintah suara 

yang terjadi pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 5 Sequence Diagram Input Perintah Suara 
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Gambar 4.6 merupakan gambar Sequence Diagram mendownload data 

audio pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 6 Sequence Diagram Mendownload data audio 

Gambar 4.7 merupakan gambar Sequence Diagram mengelola data pada 

aplikasi. 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Mengelola Data 
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Gambar 4.8 merupakan gambar Sequence Diagram lihat panduan aplikasi 

pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Lihat Panduan Aplikasi 

Gambar 4.9 merupakan gambar Sequence Diagram lihat tentang aplikasi 

pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Lihat Tentang Aplikasi 
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Gambar 4.10 merupakan gambar Sequence Diagram bagikan aplikasi pada 

aplikasi.

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Bagikan Aplikasi 

Gambar 4.11 merupakan gambar Sequence Diagram mengatur profil 

pengguna pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Mengatur Profil Pengguna 
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Gambar 4.12 merupakan gambar Sequence Diagram logout untuk keluar 

dari menu aplikasi. 

 

Gambar 4. 12  Sequence Diagram Logout 

4.2.2.1.3 Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam aplikasi 

dan menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antara kelas. Class Diagram 

membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan 

merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Selama tahap desain, Class 

Diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk 

arsitektur sistem yang dibuat. 
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Gambar 4. 13 Class Diagram Aplikasi M-Shalat 

4.2.2.1.4 Deployment Diagram 

Deployment Diagram yaitu salah satu diagram pada UML yang 

menunjukkan tata letak suatu aplikasi secara fisik, dapat juga dikatakan untuk 

menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan 

digunakan untuk menerapkan suatu aplikasi dan hubungan antara komponen 

hardware. Jadi pada dasarnya Deployment Diagram digunakan untuk 

menunjukkan letak suatu aplikasi pada hardware yang digunakan dalam aplikasi. 
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Berikut merupakan Deployment Diagram aplikasi M-Shalat sebagai 

tuntunan pelaksanaan ibadah shalat berbasis Android: 

 

Gambar 4. 14 Deployment Diagram Aplikasi M-Shalat 

4.2.3 Perancangan Interface 

 Perancangan interface merupakan sarana pengembangan aplikasi yang 

digunakan untuk membuat komunikasi lebih mudah dalam merancang sebuah 

aplikasi. 

1. Halaman Login 

Pada Gambar 4.15 terdapat halaman login aplikasi untuk pengguna masuk 

ke halaman menu aplikasi 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Login 
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2. Halaman Register 

Pada Gambar 4.16 tedapat halaman register untuk pengguna baru yang 

belum mempunyai akun yang terdaftar pada aplikasi 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Register 

3. Halaman SplashScreen 

Pada Gambar 4.17 adalah tampilan rancangan halaman Splash Screen 

ketika pengguna berhasil login. 

 

Gambar 4. 17 Tampilan SplashScreen 
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4. Halaman awal 

Pada interface pada halaman awal aplikasi pengguna akan melihat  image 

button mic pada halaman awal aplikasi tampilan rancangan halaman awal 

aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut: 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Menu Awal Aplikasi 

5. Navigation Menu 

Pada Gambar 4.19 tampilan rancangan halaman Navigation Menu yang 

ada pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Navigation Menu 
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6. Tentang aplikasi 

Pada Gambar 4.20  adalah tampilan rancangan menu tentang aplikasi yang 

berisi tentang informasi aplikasi yang dibangun. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Tentang Aplikasi 

7. Panduan aplikasi 

Pada Gambar 4.21 adalah tampilan rancangan menu panduan aplikasi yang 

berisi cara penggunaan aplikasi beserta macam-macam perintah suara 

yang dapat diucapkan oleh pengguna. 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Panduan Aplikasi 
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8. Tampilan ketika output perintah suara ditampilkan 

Pada gambar 4.22  adalah tampilan rancangan ketika output perintah suara 

ditampilkan  

 

Gambar 4.22 Tampilan Output Perintah Suara Ditampilkan 

9. Tampilan rancangan download audio 

Pada Gambar 4.23 adalah tampilan rancanagan download data audio 

 

Gambar 4.23 Tampilan Download Data Audio 
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10. Tampilan ketika output perintah suara tentang tata cara shalat 

Pada Gambar 4.24 adalah tampilan rancangan output perintah suara 

tentang tata cara shalat. 

 

Gambar 4.24 Tampilan Output Perintah Suara Tata Cara Shalat 

 


