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                                                                                Abstrak 

 

Rangkaian ibadah haji pada dasarnya adalah memberikan pelajaran atau informasi kepada calon jama’ah haji 

mengenai tatacara melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Namun, kebanyakan kalangan kaum muslimin enggan 

mendalami manasik haji, yang mengakibatkan mereka buta akan hukum-hukum dan tatacara pelaksanaan ibadah 

haji. Maka tujuan aplikasi media pembelajaran pengetahuan ibadah haji berbasis mobile yaitu mempermudah kita 

sebagai kaum muslimin untuk memperoleh informasi mengenai ibadah haji, karena dalam penyampaian informasi 

dan pengaksesan informasi lebih cepat, praktis dan efisien. Metode pengembangan sistem yang di gunakan dalam 

pembuatan aplikasi media pembelajaran pengetahuan ibadah haji ini yaitu menggunakan metode pengembangan 

perangkat lunakLuther, dimana pengembangan sistem ini dilakukan berdasarkan enam tahap yaitu concept, 

design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Hasil yang ingin dicapai adalah suatu aplikasi 

media pembelajaran ibadah haji berbasis mobile yang dapat mempermudah jama’ah haji dalam melakukan proses 

haji. Seperti adanya doa-doa dan video manasik haji dalam melakukan proses ibadah haji.. 

. 

Kata kunci : Ibadah Haji, Mobile, Android, Luther 

 

1. Pendahuluan 

Haji merupakan rukun islam yang sangat 

penting bagi orang yang mampu baik secara 

material, kesiapan fisik, lahir maupun batin serta 

keilmuan yang cukup dalam melaksanakan ny. Haji 

merupakan ritual keagamaan yang dilaksanakan 

setiap tahun di bulan Dzulhijjah. Secara bahasa haji 

berarti niat (al-qasdu), sedangkan menurut syara’ 

berarti niat menuju baitul haram dengan amal-amal 

yang khusus ke tempat-tempat tertentu yaitu ka’bah 

dan mas’a (tempat sa’i), padang arafah (tempat 

wukuf), muzdalifah (tempat mabit) dan mina 

(tempat melontar jumroh). 

PT. Armada Sentosa adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa travel haji dan umrah 

serta memfasilitasi pembelajaran ibadah haji. PT. 

Armada Sensotasa secara garis besar di bagi menjadi 

dua metode, metode pertama yaitu metode ceramah 

untuk menyampaikan pengetahuan dasar tentang 

ibadah haji mencakup sejarah, ketentuan ibadah haji, 

rangkaian ibadah haji, dan persiapan jamaah ibadah 

haji (secara umum untuk pria dan wanita). Metode 

yang kedua yaitu demonstrasi yang memberikan tata 

cara ibadah haji. Namun dengan metode ini 

mengharuskan calon jamaah haji harus datang ke 

PT. Armada Sentosa setiap akan melaksanakan 

pelatihan ibadah haji. PT. Armada Sentosa memiliki 

kendala dalam hal memberikan pelajaran 

pengetahuan ibadah haji bagi calon jamaahnya, oleh 

sebab itu maka perlu di bantu dengan teknologi 

sehingga calon jamaah dapat belajar meskipun tidak 

datang ke lokasi yang di tetapkan hal ini 

mengakibatkan kurang nya informasi untuk para 

calon jamaahnya yang ingin mengetahui banyak 

informasi yang berada secara luas dan dapat 

dipelajari kapan saja dan dimana saja agar dapat 

mempercepat proses pembelajaran tentang ibadah 

haji. 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya 

informasi dalam pelaksanaan ibadah haji untuk 

kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah 

tersebut maka penulis mencoba memberikan 

dampak positif atau manfaat dari perkembangan 

teknologi dengan merancang suatu aplikasi media 

pembelajaran berbasis mobile yang akan 

mempermudah kita sebagai kaum muslimin untuk 

memperoleh informasi mengenai ibadah haji, karena 

dalam penyampaian informasi dan pengaksesan 

terhadap informasi lebih cepat, praktis, dan efisien. 

 Padapenelitian sejenis dari Dimas Robby 

Firmanda (2016) telah dirancang aplikasi 

pembelajaran manasik haji dan umroh berbasis 

android yang dilengkapi dengan fasilitas audio, 

namun untuk kali ini penulis akan menambahkan 

fasilitas video untuk mempermudah calon jamaah 

dalam mempelajari rangkaian ibadah haji dan 

materi-materi haji lainnya.. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

a. Aplikasi 

Aplikasi yaitu perangkat lunak yang di 

gunakan untuk membantu pemakai komputer untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Jika ingin 

mengembangkan program aplikasi sendiri, maka 

untuk menulis aplikasi program tersebut, dibutuhkan 

sutu bahasa pemrograman, yaitu language software, 
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yang dapat berbentuk assembler, compiler ataupun 

interpreter (Jogiyanto,1999). 

b. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan (Arsyad,2011). 

c. Haji 

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) 

untuk melakukan beberapa amalan antara lain : 

wukuf, tawaf, sa’i dan amalan lainnya pada masa 

tertentu, demi memenuhi panggilan Allah dan 

mengharapkan ridha nya (Abdullah,2007). 

d. Desain Interaksi 

Desain interaksi adalah mendesain produk 

interaktif untuk membantu manusia berkomunikasi 

dan berinteraksi dalam kehidupan dan pekerjaan 

sehari-hari. Beberapa parameter yang dijadikan 

tolak ukur keberhasilan desain interaksi adalah 

usability dan user experience (Prijono,2007). 

e. Mobile 

Mobile dapat di artikan sebagai perpindahan  

yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Sistem aplikasi mobile merupakan aplikasi yang 

dapat digunakan walaupun pengguna berpindah 

dengan mudah dari satu tempat ketempat lain tanpa 

terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. 

Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat 

nirkabel seperti pager, seperti telepon selular dan 

PDA (Safaat,2011). 

f. Android 

Android adalah sistem operasi berbasis linux 

untuk telepon pintar dan computer tablet. Pengelola 

sumber daya perangkat keras baik untuk ponsel 

secara umum android adalah platform yang terbuka 

(open source) bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh berbagai piranti bergerak. Awalnya 

google Inc. membeli  

Android Inc. pendatang baru yang membuat piranti 

lunak untuk ponsel (Safaat,2011). 

 

3. Metodologi 

Untuk melakukan pembangunan atau 

perkembangan sistem pada sebuah perusahaan atau 

instansi maka sangat diperlukan pemahaman sistem 

yang digunakan dan permasalahannya sehingga 

diketahui bagian-bagian yang menjadi 

permasalahannya agar dapat dicari solusi dalam 

memperbaiki sistem tersebut, maka penulis 

melakukan teknik pengumpulan data yang terdiri 

dari : 

1. Pengamatan (observasi) 

Penulis melakukan pengamatan-pengamatan 

langsung terhadap kegiatan yang berhubungan 

dengan masalah yang diambil. Hasil dari 

pengamatan tersebut langsung dicatat oleh 

penulis dan dari kegiatan observasi dapat 

diketahui kesalahan atau proses dan kegiatan 

tersebut. 

2. Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap maka penulis 

melakukan suatu metode atau tanya jawab 

kepada pihak yang terkait karena metode ini 

sangat dibutuhkan sebagai evaluasi dalam 

media pembelajaran ibadah haji agar 

didapatkan data dan masukan yang mendukung. 

3. Studi Pustaka 

Selain melakukan kegiatan diatas penulis juga 

melakukan studi kepustakaan melalui literatur-

literatur atau referensi-referensi yang ada di 

perpustakaan. 

4. Metode Pengembangan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pengembangan perangkat lunak Luther, 

dimana pengembangan sistem dilakukan 

berdasarkan enam tahap yaitu : 

a. Concept : tahap konsep yang penulis 

lakukan antara lain menentukan tujuan dari 

pembuatan aplikasi ini dan yang 

menggunakan aplikasi ini user yang ingin 

mengetahui pengetahuan ibadah haji. 

b. Design : tahapan ini yang dilakukan adalah 

menganalisis kebutuhan perangkat lunak 

dan keras, perancangan aplikasi (use case, 

skenario use case, sequence diagram, 

activity diagram, storyboard, dan struktur 

menu) serta perancangan antar muka. 

c. Material Collecting : tahapan ini yang 

dilakukan adalah pengumpulan bahan 

seperti layout, image, dan video. 

d. Assembly : tahapan ini yang dilakukan 

adalah pembuatan aplikasi yang ditentukan 

sebelumnya dalam perancangan aplikasi 

(use case, skenario use case, sequence 

diagram, activity diagram, storyboard, dan 

struktur menu) serta perancangan antar 

muka yang berasal dari tahap design. 

e. Testing : proses pengujiannya difokuskan 

pada logika dalam program dari piranti 

lunak untuk memastikan bahwa semua 

program telah diuji. 

f. Distribution : penulis tidak melakukan 

tahapan ini, penulis hanya sampai tahap 

testing.. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Konsep 

Konsep merupakan tahap awal dari metode 

pengembangan perangkat lunak Luther yang 

didalamnya menentukan kelayakan sistem, 

menganalisis area fungsional, serta mengidentifikasi 

pengguna aplikasi. 

4.1.1 Studi Kelayakan Sistem 

Studi kelayakan sistem mencakup tentang 

studi kelayakan teknik, studi kelayakan ekonomis, 
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studi kelayakan operasional, dan studikelayakan 

hukum. 

a. Studi Kelayakan Teknik 

Secara teknik sistem ini layak untuk di 

kembangkan karena manfaatnya bukan hanya untuk 

jamaah saja, melainkan untuk perusahaan itu sendiri 

dikarenakan perusahaan tersebut belum memakai 

metode pembelajaran rangkaian haji berbasis 

android. 

b. Studi Kelayakan Ekonomis 

    Dari segi ekonomis sistem ini layak 

dikembangkan, karena sistem ini akan memberikan 

manfaat yang lebih. Biaya operasional dari sistem 

ini hanya pemeliharaan sistem. 

c. Studi Kelayakan Operasional 

 Metode pembelajaran rangkaian ibadah haji 

berbasis androidlayak secara operasional karena 

sistem yang dikembangkan memiliki kemudahan 

dalam menginstal serta cara operasionalnya. 

d. Studi Kelayakan Hukum 

 Secara hukum jelas layak dikembangkan 

karena konten-konten didalamnya tidak 

mengandung unsur hal yang menyinggung masalah 

sara, pornografi dan tidak akan ada konten yang 

dilarang secara hukum. 

4.1.2 Analisa Fungsional 

  Media pembelajaran pengetahuan ibadah haji 

ini diharapkan dapat mempermudah calon jamaah 

haji untuk memperoleh informasi mengenai ibadah 

haji. 

4.1.3  Identifikasi Pengguna 

Role (pengguna) dari media pembelajaran 

pengetahuan ibadah haji ini adalah user yang ingin 

mempelajari tentang ibadah haji, khususunya calon 

jamaah haji. 

 

4.2 Perancangan Aplikasi 

Pembuatan media pembelajaran pengetahuan 

ibadah haji berbasis mobile dengan menggunakan 

bahasa pemrograman java ini merupakan sistem 

yang mempermudah calon jamaah dalam 

mempelajari rangkaian ibadah haji dan materi-

materi haji lainnya. 

Dengan menggunakan perangkat mobile 

sistem ini dapat diakses tanpa tersambung dengan 

internet sehingga menambah kemudahan bagi calon 

jamaah haji dan mudah di akses kapan saja dan 

dimana saja. 

4.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem ini yaitu : 

1. Sistem Operasi Windows Seven (32 atau 64 

bit). 

2. Integrated Development Environment 

(IDE). 

3. Android Software Development Kit 

(Android SDK). 

4. Android Development Tools (ADT). 

5. Bahasa pemrograman Java Development 

Kid (JDK) 6.0. 

4.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem ini terbagi menjadi dua perangkat 

yaitu : 

1. Personal Computer (PC) 

Adapun spesifikasi dari PC tersebut adalah 

: 

a. Harddisk minimal 32 Gb 

b. RAM minimal 1 Gb 

c. VGA minimal standar 

2. Handphone 

Adapun spesifikasi dari handphone 

tersebut adalah : 

a. Processor 600 Mhz 

b. Memory 2 Gb 

c. TFT cavacitive touchscreen 

d. Kabel data 

4.2.3 Perancangan Berorientasi Objek 

4.2.3.1 Definisi Aktor 

    Mendefinisikan aktor-aktor yang berperan 

dalam sistem ini : 

Tabel 1. Definisi aktor 

No Aktor Desripsi 

1 User Peserta pelatihan 

manasik haji dan yang 

ingin mengetahui hal 

yang berkaitan 

dengan ibadah haji 

4.2.3.2 Use Case 

 
Gambar 1. Use Case 

4.2.3.3 Skenario Use Case 

1. Skenario aktor mengakses aplikasi 

Tabel 2. Skenario aktor mengakses aplikasi 

Aktor User 

Prakondisi Tampilan menu utama 

belum terbuka 

uc Sistem Media Pembelajaran Pengetahuan Ibadah Haj i

User

Memilih Sejarah 

Haji

Memilih Ketentuan 

Ibadah Haji

Syarat Haji

Rukun Haj i

Wajib Haji

Memilih Rangkaian 

Ibadah Haji

Memilih Niat 

Ibadah Haji

Memilih Ihram

Memilih Sa'i

Memilih Mabit di 

Muzdalifah

Memilih Wukuf

Memilih Jumroh

Memilih Persiapan 

Ibadah Haji

Memilih Tentang

Memilih Pria

Memilih Wanita

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Hasil yang 

diharapkan 

Tampilan menu utama 

terbuka 

Skenario  

Aksi aktor Reaksi sistem 

1. Mengakses 

aplikasi 

 

 2. Menampilkan 

menu utama 

 

2. Skenario memilih sejarah haji 

Tabel 3. Skenario aktor memilih sejarah haji 

Aktor User 

Prakondisi Tampilan menu haji 

belum terbuka 

Hasil yang 

diharapkan 

Tampilan menu sejarah 

haji terbuka 

Skenario  

Aksi aktor Reaksi sistem 

1. Memilih sejarah 

haji 

 

 2. Menampilkan info 

sejarah haji 

 

3. Skenario aktor memilih rangkaian ibadah 

haji 

Tabel 4. Skenario aktor memilih rangkaian ibadah 

haji 

Aktor User 

Prakondisi Tampilan menu 

rangkaian ibadah haji 

belum terbuka 

Hasil yang 

diharapkan 

Tampilan menu 

rangkaian ibadah haji 

terbuka terbuka 

Skenario  

Aksi aktor Reaksi sistem 

1. Memilih 

rangkaian ibadah 

haji 

 

 2. Menampilkan 

menu niat ibadah 

haji, ihram, sa’i, 

mabit di 

muzdalifah, wukuf, 

jamroh 

3. Mengklik video 

yang akan dipilih 

 

 4. Menampilkan 

video yang dipilih 

5. Mengklik 

kembali 

 

 6. Kembali ke menu 

sebelumnya 

4.2.3.4 Activity Diagram 

    Dibawah ini merupakan activity diagram 

pembuatan media pembelajaran pengetahuan ibadah 

haji berbasis mobile, dimana user memilih menu dan 

sistem akan menampilkan info yang dipilih user. 

 
Gambar 2. Activity Diagram 

4.2.3.5 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah salah satu diagram 

yang menggambarkan interaksi antar objek yang 

mengindikasikan komunikasi diantara objek-objek 

tersebut. 

 
Gambar 3. Sequence Diagram 

4.2.4 Story Board 

  Dalam storyboarddibawah ini akan 

menjelaskan bahan atau komponen apa saja yang 

ada dalam aplikasi media pembelajaran ibadah haji. 

4.2.4.1 Scene 1 Tampilan Menu Utama 

act Sistem Media Pembelajaran Pengetahuan Ibadah Haj i

Start

Membuka Aplikasi

Menu Utama

Menampilkan Menu 

Sejarah Haj i
Menampilkan Menu 

Ketentuan Ibadah Haj i

Menampilkan Menu 

Rangkaian Ibadah Haj i

Menampilkan Menu 

Persiapan Ibadah Haj i
Menampilkan Menu 

Tentang

Niat Ibadah Haj i

Ihram

Sa'i

Mabit di Mudzdalifah

Jumroh

Pria WanitaSyarat Haj i

Rukun Haj i

Waj ib Haj i

End

sd Sistem Media Pembelajaran Pengetahuan Ibadah Haj i

User

Interface Aplikasi

Request Rukun Haji()

Memilih Sejarah()

Get Pria()

Request Tentang()

Memilih Rukun Haji()

Memilih Syarat Haji()

Get Rangkaian Ibadah

Haji()

Get Tentang()

Memilih Persiapan Haji()

Request Wajib Haji()

Memilih Rangkaian

Ibadah Haji()

Get Persiapan Haji()

Get Sejarah()

Memilih Tentang()

Memilih Wajib Haji()

Request Sejarah()

Get Wanita()

Request Syarat Haji()

Request Pria()

Request Persiapan Haji()

Get Wajib Haji()

Get Ketentuan

Ibadah Haji()

Request Wanita()

Get Rukun Haji()

Request Ketentuan

Ibadah Haji()

Get Syarat Haji()

Memilih Pria()

Request Rangkaian Ibadah

Haji()

Memilih Ketentuan

Ibadah Haji()

Memilih Wanita()
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     Pada gambar 4. dibawah ini adalah 

storyboard pada scene 1 untuk tampilan menu utama 

yang berisi komponen-komponen sebagai berikut : 

OBJECT HOTKEY HIPERLINK

TEKS

IMAGE

SUARA

ANIMASI

VIDEO

• Sejarah Haji

• Ketentuan Ibadah Haji

• Rangkaian Ibadah Haji

• Persiapan Haji

• Tentang

• Background 

Ka bah

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

Scene 1

Aplikasi 

Media 

Pembelajar

an

Ibadah

Haji

 
Gambar 4. Scene 1 tampilan menu utama 

4.2.4.2 Scene 2Menu Sejarah Haji 

     Pada gambar 5. dibawah ini adalah 

storyboardpada scene2 untuk menu sejarah haji 

yang berisi komponen-komponen sebagai berikut : 

OBJECT HOTKEY HIPERLINK

TEKS

IMAGE

SUARA

ANIMASI

VIDEO

• Sejarah Singkat Ibadah Haji

• Background 

Ka bah

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

Scene 2

Aplikasi 

Media 

Pembelajar

an

Ibadah

Haji

 
Gambar 5. Scene 2 menu sejarah haji 

4.2.4.3 Scene 3 Rangkaian Ibadah Haji 

     Pada gambar 6. dibawah ini adalah 

storyboardpada scene3 untuk menu rangkaian 

ibadah haji yang berisi komponen-komponen 

sebagai berikut : 

OBJECT HOTKEY HIPERLINK

TEKS

IMAGE

SUARA

ANIMASI

VIDEO

• Niat Ibadah Haji

• Ihram

• Mabit di Mudzdalifah

• Wukuf

• Jumroh

• Background 

Ka bah

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

Scene 3

Aplikasi 

Media 

Pembelajar

an

Ibadah

Haji

 
Gambar 6. Scene 3 rangkaian ibadah haji 

4.2.5 Perancangan Antar Muka 

  Perancangan dilakukan untuk menggam-

barkan, merencanakan, dan membuat sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah 

kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Perancangan ini merupakan hasil transformasi dari 

analisa kedalam perancangan yang nantinya akan di 

implementasikan. 

 

4.2.5.1 Perancangan Antar Muka Menu Utama 
Media Pembelajaran Ibadah Haji

Sejarah Haji

Ketentuan Ibadah  Haji

Rangkaian Ibadah  Haji

Persiapan Haji

Tentang Apliksi

 
Gambar 7. Rancangan antar muka menu utama 

 Ketika usermembuka aplikasi maka user 

langsung masuk ke menu utama, ini terdiri dari 

beberapa Link Button dan fungsinya yang diantara 

nya adalah : 

1. Menu Sejarah Haji : Tombol untuk 

informasi sejarah haji. 

2. Mene Ketentuan Ibadah Haji : Tombol 

untuk menuju sub menu syarat haji, rukun 

haji, wajib haji. 

3. Menu Rangkaian Ibadah Haji : Tombol 

untuk menuju sub menu penjelsasan dan 

video-video rangkaian ibadah haji. 

4. Menu Persiapan Haji : Tombol untuk 

menuju sub menu persiapan haji baik pria 

atupun wanita. 

5. Menu Tentang : Tombol untuk menuju 

penjelasan mengenai aplikasi. 

4.2.5.2 Perancangan Antar Muka Tampilan 

Sejarah Haji 
    Sejarah Haji

Info Tentang Sejarah Haji

 
Gambar 8. Rancangan antar muka menu sejarah 

haji 

 Gambar diatas adalah rancangan antar 

muka informasi tentang persiapan haji baik pria 

ataupun wanita 

4.2.5.3 Perancangan Antar Muka Rangkaian 

Ibadah Haji 
    Rangkaian Ibadah Haji

Ihram

Sai

Niat Ibadah  Haji

Mabit di Mudzdalifah

Wukuf

Jumroh

 
Gambar 9. Rancangan antar muka rangkaian ibadah 

haji 

 Halaman ini adalah sub menu rangkaian 

ibadah haji, jadi user dapat memilih video mana 

yang akan dilihat. 

4.2.6 Implementasi Antar Muka 

Implementasi merupakan tahapan yang bertujuan 

mengubah hasil dari rancangan sistem menjadi 

bentuk nyata, dalam hal ini berupa aplikasi media 

pembelajaran ibadah haji. Pada saat di jalankan 

maka akan muncul sebuah tampilan seperti gambar 

dibawah ini : 

4.2.6.1 Icon Aplikasi 
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Gambar 10. Icon Aplikasi 

 

4.2.6.2 Tampilan Menu Utama 

 
Gambar 11. Menu Utama 

 

4.2.6.3 Tampilan Sejarah Haji 

 
Gambar 12. Sejarah Haji 

 

4.2.6.4 Tampilan Rangkaian Ibadah Haji 

 
Gambar 13. Rangkaian Ibadah Haji 

 

4.2.6.5 Tampilan Video Niat Ibadah Haji 

 
Gambar 14. Video Niat Ibadah Haji 

 

4.2.7 Kasus dan Hasil Pengujian 

  Berikut ini adalah kasus untuk menguji 

perangkat lunak yang sudah dibangun menggunakan 

metode Black Boxberdasarkan tabel 5. 

Tabel 5. Kasus dan hasil pengujian 

N

o 

Kasus/ 

diuji 

Skenario 

uji 

Hasil 

yang di 

harapkan 

Hasil 

pengujia

n 

1 Tampilan 

awal 

Memilih 

launcher 

icon 

rangkaia

n ibadah 

haji 

Ketika 

icon di 

klik / di 

sentuh 

maka 

aplikasi 

berjalan 

dan 

masuk ke 

tampilan 

awal 

Berhasil 

2 Memilih 

Sejarah 

Haji 

Memilih 

sejarah 

haji 

Ketika 

memilih 

menu 

sejarah 

haji maka 

muncul 

tampilan 

info 

sejarah 

haji 

Berhasil 

3 Memilih 

Ketentua

n Ibadah 

Haji 

Memilih 

setiap list 

item 

yang 

terdapat 

pada 

Ketika 

memilih 

menu 

ketentuan 

ibadah 

haji maka 

Berhasil 
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menu 

ketentua

n haji 

muncul 

tampilan 

menu-

menu list 

item 

4 Memilih 

Rangkaia

n Ibadah 

Haji 

Ketika 

memilih 

tombol 

rangkaia

n ibadah 

haji akan 

keluar 

pilihan 

bacaan-

bacaan 

manasik 

haji 

Ketika 

memilih 

menu 

rangkaian 

ibadah 

haji maka 

muncul 

tampilan 

menu-

menu list 

item 

Berhasil 

5 Memilih 

Persiapa

n haji 

Memilih 

setiap list 

item 

yang 

terdapat 

pada 

menu 

persiapan 

haji 

Ketika 

memilih 

menu 

persiapan 

haji maka 

muncul 

tampilan 

menu-

menu list 

item 

Berhasil 

 

5 Penutup  

Pembuatan aplikasi media pembelajaran 

pengetahuan ibadah haji berbasis mobile ini 

meruapak sistem yang mempermudah calon jamaah 

dalam mempelajari rangkaian ibadah haji dan 

materi-materi haji lainnya. Dengan menggunakan 

perangkat mobile sistem ini dapat diakses tanpa 

terhubung dengan internet sehingga menambah 

kemudahan bagi calon jamaah haji dan mudah 

diakses kapan saja dan dimana saja. 
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