
  BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Analisa dan perancangan merupakan gambaran hasil sistem dari penelitian 

yang nantinya akan diimplementasikan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

membuat media pembelajaran anak usia dini berbasis animasi untuk anak usia dini 

pada TK An-Namiroh Pekanbaru. Media pembelajaran yang dibuat diharapkan 

dapat membantu guru dalam mengajarkan pembelajaran kurikulum TK kepada 

anak usia dini di TK An-Namiroh, dapat menarik perhatian dan fokus anak untuk 

memperhatikan dan menangkap pelajaran. 

4.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan bentuk media pembelajaran kepada guru untuk 

digunakan sebagai media ajar kepada anak. Berikut ini merupakan analisa sistem 

yang sedang berjalan dan sistem usulan. 

4.1.1 Analisis Sistem Berjalan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yati, guru kelas B2, diketahui 

proses belajar mengajar pada anak yaitu dengan menggunakan metode belajar 

secara langsung (Lampiran A). Pembelajaran diajarkan dan dipandu langsung oleh 

guru menggunakan media belajar dan diikuti oleh anak. Kondisi anak  adalah anak 

belum mampu membaca namun anak mengerti dengan apa yang disampaikan atau 

diajarkan atau disuruh oleh gurunya. Hal inilah yang mengharuskan guru untuk 

memandu secara langsung anak dalam proses pembelajaran. 

Analisa menjelaskan bahwa proses pembelajaran anak dimulai dari guru 

datang ke kelas untuk mengajarkan materi kepada anak dengan membawa media 

yaitu alat bantu peraga atau buku membaca. Guru memulai pelajaran dengan 

mengajarkan anak materi yang ada di TK berdasarkan kurikulum yang telah 

ditentukan yaitu belajar huruf, belajar angka, belajar anggota tubuh, hafalan surah 

pendek, dan hafalan do’a sehari-hari yang diajarkan dalam setiap hari. Tidak semua 
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anak dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini dikarenakan 

kondisi pribadi anak tidak sama, memiliki daya konsentrasi yang lemah, perhatian 

yang mudah teralihkan. Hal ini mengakibatkan pengulangan pengajaran materi 

secara berkali-kali oleh guru dan hal ini mengakibatkan anak menjadi lekas bosan 

dan tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Pembelajaran yang terus diulang-

ulang juga mengakibatkan kejenuhan kapada guru yang mengajar. Alasan kenapa 

anak TK An-Namiroh diajarkan dengan cara metode pengajaran secara langsung 

adalah karena anak belum mampu untuk membaca apabila diberikan suatu panduan 

buku untuk belajar sehingga memerlukan panduan langsung dari guru.  

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan maka diperlukan media 

pembelajaran android untuk memotivasi anak bealajar melalui pembelajaran 

tambahan dengan aplikasi android. Dengan menggunakan media pembelajaran 

android akan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan anak 

dapat mengulang pembelajaran dirumah melalu aplikasi tersebut. 

4.1.2 Analisis Sistem Usulan 

Ilustrasi sistem usulan metode pembelajaran pada anak TK An-Namiroh 

dijelaskan dengan sistem usulan metode belajar mengajar dengan media aplikasi 

android pada anak TK An-Namiroh dengan menggunakan media pembelajaran 

android. Guru datang ke kelas untuk mengajar anak TK An-Namiroh dengan 

mengajarkan materi kepada anak lalu setelah anak pulang kerumah, anak tersebut 

dapat belajar kembali dengan menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis android 

dengan di pandu oleh orang tua.  

Media pembelajaran android diharapkan dapat menarik perhatian anak 

untuk memperhatikan pelajaran yang disajikan menurut kurikulum An-Namiroh. 

Menggunakan media pembelajaran android, dapat meningkatkan motivasi anak 

dalam belajar dan menghafal, dapat mengembangkan pemahaman anak terhadap 

materi yang disajikan, dapat membantu mengembangkan pemikiran dan kreativitas 

anak yang diawasi langsung oleh orang tua di rumah, dan dapat membantu guru 

mengajarkan dan memudahkan anak dalam pelajaran di kelas.  
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4.1.3 Analisa Aktor 

Karakteristik pengguna media atau aktor yang terlibat dalam media 

pembelajaran adalah anak TK, anak TK merupakan aktor yang bertugas untuk 

menerima pelajaran dari guru lewat media pembelajaran android. Anak dapat 

membuka media, masuk ke media, menerima pembelajaran lewat media dan 

dipandu oleh orang tua.  

 

4.1.4 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Pada penelitian ini dibuat satu use case untuk menggambarkan kebutuhan 

fungsional, use case diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram 

Gambar 4.1 adalah use case diagram untuk seluruh aktor pada media 

pembelajaran android. Di dalam use case diagram ini terdapat satu aktor yaitu anak 

TK. Aktor memiliki deskripsi use case yang terdiri dari 9 use case yaitu masuk 

media, pilihan menu home, menu about, menu website, menu pilihan belajar, menu 

angka, menu huruf, menu anggota tubuh, menuh hafalan surah, dan menu doa-doa 

pendek. Aktor memiliki use case dengan beberapa fungsi yang dapat dilihat pada 
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Tabel 4.1 tentang deskripsi use case yang terdiri dari enam use case yaitu masuk 

belajar huruf, belajar angka, belajar anggota tubuh, hafalan surah pendek, hafalan 

do’a sehari-hari dan lihat website. 

Tabel 4.1 Deskripsi Use Case 

No Id Use case Deskripsi 

Anak TK 

1 UC-01 Belajar Huruf Use case ini menggambarkan anak TK 

dapat mengenal apa itu huruf dan 

mengenal suara huruf lewat sound 

aplikasi. 

2 UC-02 Belajar Angka Use case ini menggambarkan anak TK 

dapat mengenal apa itu angka dan 

mengenal suara angka lewat sound 

aplikasi. 

3 UC-03 Belajar Anggota Tubuh Use case ini menggambarkan anak TK 

dapat mengenal apa itu anggota tubuh 

dan mengenal suara pengenalan anggota 

tubuh lewat sound aplikasi. 

4 UC-04 Hafalan Surah Pendek Use case ini menggambarkan anak TK 

dapat mendengarkan surah dan 

menghapal surah tersebut. 

5 UC-04 Hafalan Do’a Sehari-

hari 

Use case ini menggambarkan anak TK 

dapat mendengarkan do’a sehari-hari 

dan menghapal do’a tersebut. 

6 UC-04 Lihat Website Anak dapat masuk ke dalam web view 

dari website resmi TK An Namiroh. 

1. Use Case Belajar Huruf 

Use case belajar huruf bermaksud untuk menujukan urutan aktivitas dalam 

menjalankan atau mengoprasikan halaman belajar huruf. Use case 

dilakukan dimulai dari pengguna atau user yang memilih fitur menampilkan 

halaman. Setelah itu pengguna atau user memilih menu belajar huruf untuk 

memulai pembelajaran. Use case skenario untuk use case belajar huruf 
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dapat dilihat pada Tabel 4.2, sedangkan aktivitas untuk belajar huruf dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 

Tabel 4.2 Skenario Use Case Belajar Huruf 

Use case : Belajar huruf 

Aktor : Pengguna 

Kondisi awal : Tampilah home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna mulai 

mengklik tombol belajar 

huruf. 

 

 2. Aplikasi menampilkan dua buah 

button yaitu Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. 

3. Aktor mengklik button 

Indonesia atau Inggris . 

 

 4. Aplikasi tampilkan pembelajaran 

tentang belajar huruf sesuai pilihan 

Bahasa yang dipilih aktor. 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol belajar 

huruf. 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman belajar huruf. 
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User Aplikasi 

  

Gambar 4.2 Aktivitas Belajar Huruf 

2. Use Case belajar angka 

Use case belajar angka bermaksud untuk menujukan urutan aktivitas dalam 

menjalankan atau mengoprasikan halaman belajar angka. Use case 

dilakukan dimulai dari pengguna atau user yang memilih fitur menampilkan 

halaman. Setelah itu pengguna atau user memilih menu belajar angka untuk 

memulai pembelajaran. Use case scenario untuk use case belajar angka 

dapat dilihat pada Tabel 4.3, sedangkan aktivitas untuk use case belajar 

angka dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Tabel 4.3 Skenario Use Case Belajar Angka 

Use case : Belajar angka 

Aktor : Pengguna 

Kondisi awal : Tampilah home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 
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Tabel 4.3 Skenario Use Case Belajar Angka (Lanjutan) 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna mulai 

mengklik tombol belajar 

angka. 

 

 2. Aplikasi menampilkan tiga buah 

button yaitu Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. 

3. Aktor mengklik button 

Indonesia, Inggris dan 

Arab. 

 

 4. Aplikasi tampilkan pembelajaran 

tentang belajar angka sesuai 

pilihan Bahasa yang dipilih aktor. 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol belajar 

angka. 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman belajar angka. 
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User Aplikasi 

  

Gambar 4.3 Aktivitas Belajar Angka 

3. Use Case Belajar Anggota Tubuh 

Use case belajar anggota tubuh bermaksud untuk menujukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoprasikan halaman belajar anggota 

tubuh. Use case dilakukan dimulai dari pengguna atau user yang memilih 

fitur menampilkan halaman. Setelah itu pengguna atau user memilih menu 

belajar anggota tubuh untuk memulai pembelajaran. Use case skenario 

untuk use case anggota tubuh dapat dilihat pada Tabel 4.4, sedangkan 

aktivitas untuk use case anggota tubuh dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Use Case Anggota Tubuh 

Use case : Belajar anggota tubuh 

Aktor : Pengguna 

Kondisi awal : Tampilah home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 
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Tabel 4.4 Skenario Use Case Anggota Tubuh (Lanjutan) 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna mulai 

mengklik tombol belajar 

anggota tubuh. 

 

 2. Aplikasi menampilkan tiga buah 

button yaitu Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. 

3. Aktor mengklik button 

Indonesia, Inggris dan 

Arab. 

 

 

 

 

 

4. Aplikasi tampilkan pembelajaran 

tentang belajar anggota tubuh 

sesuai pilihan Bahasa yang dipilih 

aktor 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol belajar 

anggota tubuh. 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman belajar anggota tubuh. 
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User Aplikasi 

  

Gambar 4.4 Aktivitas Belajar Anggota Tubuh 

4. Use Case Halafan Surah Pendek 

Use case hafalan surah pendek bermaksud untuk menujukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoprasikan halaman halafan surah 

pendek. Use case dilakukan dimulai dari pengguna atau user yang memilih 

fitur menampilkan halaman. Setelah itu pengguna atau user memilih menu 

hafalan surah pendek untuk memulai pembelajaran. Use case skenario 

untuk hafalan surah pendek dapat dilihat pada Tabel 4.5, sedangkan 

aktivitas use case hafalan surah pendek dapat dilihat pada Gambar 4.5 

Tabel 4.5 Skenario Use Case Hafalan Surah Pendek 

Use case : Hafalan surah pendek 

Aktor : Pengguna 

Kondisi awal : Tampilah home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 
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Tabel 4.5 Skenario Use Case Hafalan Surah Pendek (Lanjutan) 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna mulai 

mengklik tombol hafalan 

surah pendek. 

 

 2. Aplikasi tampilkan pembelajaran 

tentang belajar hafalan surah 

pendek. 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol hafalan 

surah pendek. 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman belajar surah pendek. 

 

User Aplikasi 

  

Gambar 4.5 Aktivitas Hafalan Surah Pendek 
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5. Use Case Hafalan Do’a Sehari-hari 

Use case hafalan do’a sehari-hari bermaksud untuk menujukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoprasikan halaman halafan do’a. 

Use case dilakukan dimulai dari pengguna atau user yang memilih fitur 

menampilkan halaman. Setelah itu pengguna atau user memilih menu 

hafalan surah pendek untuk memulai pembelajaran. Use case skenario 

untuk use case halafan do’a sehari-hari dapat dilihat pada Tabel 4.6, 

sedangkan aktivitas untuk use case belajar huruf dapat dilihat pada Gambar 

4.6. 

Tabel 4.6 Skenario Use Case Hafalan Do’a Sehari-hari 

Use case : Hafalan do’a sehari-hari 

Aktor : Pengguna 

Kondisi awal : Tampilah home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna mulai 

mengklik tombol hafalan 

do’a sehari. 

 

 2. Aplikasi tampilkan pembelajaran 

tentang belajar hafalan do’a sehari-

hari. 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol hafalan 

do’a sehari-hari. 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman do’a sehari-hari. 
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User Aplikasi 

  

Gambar 4.6 Aktivitas Hafalan Do’a Sehari-hari 

6. Use Case Lihat Website 

Use case lihat website bermaksud untuk menujukan urutan aktivitas dalam 

menjalankan atau mengoprasikan halaman website. Use case dilakukan 

dimulai dari pengguna atau user yang memilih fitur menampilkan halaman. 

Setelah itu pengguna atau user memilih menu website untuk melihat website 

resmi TK An Namiroh. Use case skenario untuk use case lihat website dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario Use Case Lihat Website 

Use case : Lihat website 

Aktor : Pengguna 

Kondisi awal : Tampilah home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Lihat Website (Lanjutan) 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol website. 

 

 2. Aplikasi tampilkan web view 

berupa website resmi TK An 

Namiroh. 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai 

ketika pengguna 

mengklik tombol 

website. 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman web view. 

4.1.5 Analisa Aktivitas Sistem 

Analisa aktivitas sistem pembelajaran android bermaksud untuk menujukan 

urutan aktivitas dalam menjalankan atau mengoprasikan aplikasi pembelajaran 

anak. Aktivitas dilakukan dimulai dari pengguna atau user yang memilih fitur Help 

kemudian direspon oleh aplikasi untuk memberikan informasi tentang cara atau 

tutorial penggunaan aplikasi. Setelah itu user memilih fitur play untuk memulai 

pembelajaran. Untuk menampilkan hasil teks atau pembelajaran yang dipilih user 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.7. 
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User Aplikasi 

  

Gambar 4.7 Aktivitas Sistem 

4.2 Perancangan Aplikasi 

Aplikasi pembelajaran anak usia dini berbasis android memiliki lima menu 

pembelajaran meliputi: huruf, angka, anggota tubuh, hafalan surah, dan hafalan doa 

sehari-hari. Materi-materi pembelajaran tersebut disajikan secara terpisah pada 

aplikasi sehingga memudahkan dalam pembelajaran. Berikut pembagian menu 

pembelajaran aplikasi pembelajaran anak usia dini berbasis android: 

1. Menu huruf, berisi pembelajaran huruf yang terdiri dari 26 materi meliputi 

pembelajaran huruf A-Z. setiap materi yang disajikan disertai dengan suara 

untuk membantu pengenalan oleh user. 

2. Menu angka, berisi pembelajaran angka yang terdiri dari 11 materi meliputi 

pembelajaran angka 1 – 20. Setiap materi yang disajikan disertai dengan 

suara untuk membantu pengenalan oleh user. 

3. Menu anggota tubuh, berisi pembelajaran anggota tubuh yang terdiri dari 

11 materi meliputi pengenalan anggota tubuh dari kepala sampai kaki. 

Setiap materi yang disajikan disertai dengan suara untuk membantu 

pengenalan oleh user. 



44 
 

4. Menu hafalan surah pendek, berisi pembelajaran surah pendek yang terdiri 

dari 7 materi meliputi pembelajaran mengenai surah pendek beserta artinya. 

Setiap materi yang disajikan disertai dengan suara untuk membantu 

pengenalan oleh user. 

5. Menu hafalan doa sehari-hari, berisi pembelajaran doa yang terdiri dari 11 

materi meliputi pembelajaran mengenai doa sehari-hari beserta artinya. 

Setiap materi yang disajikan disertai dengan suara untuk membantu 

pengenalan oleh user. 

 

4.2.1 Fitur Media Pembelajaran Android 

Adapun fitur yang dimiliki oleh media dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Fungsi Media Pembelajaran Android 

No Aktor Hak Akses Persyaratan 

1 Anak TK 1. Masuk media Harus membuka media 

pembelajaran android dan pilih 

play untuk masuk. 

2. Lihat pilihan 

menu utama 

Telah berada pada menu utama 

lalu ada pilihan angka, huruf, 

anggota tubuh, hafalan surah, 

doa-doa pendek. 

3. Menu about untuk memberikan informasi 

aplikasi serta kritik dan saran. 

4. Menu website Masuk ke dalam web view dari 

website resmi TK An Namiroh. 

5. Menu angka Telah berada pada menu angka 

untuk  mengenal angka dengan 

tiga bahasa. 

6. Menu huruf Telah berada pada menu huruf 

untuk  mengenal huruf dan 

contohnya. 
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Tabel 4.8 Fungsi Media Pembelajaran Android (Lanjutan) 

No Aktor Hak Akses Persyaratan 

  7. Menu anggota tubuh Telah berada pada menu anggota 

tubuh untuk  mengenal dengan 

tiga bahasa. 

8. Menu hafalan surah Telah berada pada menu hafalan 

surah pendek untuk  dapat 

membaca surah dengan Bahasa 

Arab atau latin serta artinya. 

9. Menu do’a sehari-hari Telah berada pada menu hafalan 

surah pendek untuk  dapat 

membaca doa-doa dengan 

Bahasa Arab atau latin serta 

artinya. 

4.2.2 Perancangan Struktur Menu 

Struktur Menu merupakan gambaran tampilan atau kerangka sistem yang 

akan diimplementasikan nantinya setelah tahap coding. Tampilan struktur menu 

jika dilihat dari user. Rancangan struktur menu bisa dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Struktur Menu User 

 

 

Aplikasi Pembelajaran 

Anak Usia Dini 

Play 

About 

Website 

Angka 

Huruf 

Anggota Tubuh 

Surah Pendek 

Do’a 
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4.2.3 Perancangan Interface  

Interface adalah rancangan tatap muka atau tampilan dari sistem informasi 

yang akan dibuat. Tampilan tersebut dapat mempermudah pembuatan desain 

tampilan sistem ketika menggunakan coding.  

4.2.4 Rancangan Halaman Home 

Jendela yang ditampilkan pertama kali pada saat aplikasi dijalankan adalah 

jendela utama. User memilih button play, about dan website yang sesuai pada menu 

tersebut, isi dari menu home dapat dilihat pada Gambar 4.9 jika user memilih button 

play, maka akan menuju halaman menu belajar seperti pada Gambar 4.12 button 

about akan masuk halaman pada Gambar 4.10 dan pilihan button website akan 

menuju halaman pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.9 Rancangan Halaman Home  

4.2.5 Rancangan Menu About  

Menu about berisi keterangan dari kegunaan aplikasi dan menyediakan 

tempat saran di dalam menu about tersebut. Isi dari menu about terdapat kotak 

kritik, saran dan dukungan aplikasi, halaman about dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Rancangan Halaman Menu About 

4.2.6 Rancangan Menu Website 

Menu website merupakan web view dari website resmi TK An-Namiroh, 

dimana dimenu ini user dapat langsung membuka website An-Namiroh. Isi dari 

menu website dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Rancangan Halaman Menu Website 
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4.2.7 Rancangan Menu Belajar 

Menu belajar berisi pilihan lima jenis pembelajaran yang bisa dipilih oleh 

user, dimana terdiri dari menu huruf, angka, anggota tubuh, surah pendek, dan do’a 

sehari-hari. Isi dari menu belajar dapat dilihat pada Gambar 4.12, jika button Huruf 

dipilih maka akan masuk ke halaman menu Belajar Huruf pada Gambar 4.13, button 

angka maka akan masuk ke halaman menu belajar angka pada Gambar 4.14, button 

anggota tubuh akan masuk ke halaman menu belajar anggota tubuh pada Gambar 

4.15, button surah pendek akan masuk ke halaman belajar surah pendek pada 

Gambar 4.16 dan button do’a akan masuk ke menu belajar do’a sehari-hari pada 

Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.12 Rancangan Halaman Menu Belajar 

4.2.8 Rancangan Menu Huruf 

Menu pembelajaran huruf berisi pembelajaran Abjad A–Z. Isi dari menu 

huruf dapat dijalankan ketika user menekan button kanan, maka huruf akan berganti 

dan suara dari button dapat didengar. Halaman belajar huruf dilihat pada Gambar 

4.13. 
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Gambar 4.13 Rancangan Halaman Menu Huruf 

4.2.9 Rancangan Menu Angka 

Menu pembelajaran angka berisi pembelajaran angka dari satu sampai 

sepuluh. Isi dari menu angka dapat dijalankan ketika user menekan button kanan, 

maka angka akan berganti dan suara dari button dapat didengar. Halaman belajar 

angka dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Rancangan Halaman Menu Angka 
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4.2.10 Rancangan Menu Anggota Tubuh 

Menu pembelajaran anggota tubuh berisi 11 pembelajaran materi. Isi dari 

menu anggota tubuh dapat dijalankan ketika user menekan button kanan, maka 

gambar anggota tubuh akan berganti dan suara dari button dapat didengar. dilihat 

pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Rancangan Halaman Menu Anggota Tubuh 

4.2.11 Rancangan Menu Surah Pendek 

 Menu pembelajaran surah pendek berisi 7 pembelajaran materi. Isi menu 

surah pendek dapat dijalankan ketika user menekan button kanan, maka surah akan 

berganti dan suara dari button dapat didengar. dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Rancangan Halaman Menu Surah Pendek 

4.2.12 Rancangan Menu Do’a Sehari-Hari 

 Menu pembelajaran do’a sehari-hari berisi 11 pembelajaran materi. Isi 

menu Do’a sehari-hari dapat dijalankan ketika user menekan button kanan, maka 

do’a akan berganti dan suara dari button dapat didengar.  dapat dilihat pada Gambar 

4.17. 

 

Gambar 4.17 Rancangan Halaman Menu Do’a Sehari-hari 

 

 


