
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi dan teknologi informasi berkembang begitu pesat di era 

modern ini, terutama di dunia Mobile phone, dimana setiap orang menikmati 

manfaat teknologi, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak contohnya dalam 

bidang pendidikan. Teknologi di dalam dunia pendidikan masih terbatas, yang 

terjadi di lapangan adalah teknologi banyak dimanfaatkan di dalam bidang 

hiburan, pemanfaatan yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah-masalah 

seperti penyalahgunaan teknologi dan membahayakan bagi kesehatan. padahal 

jika diimplementasikan di dalam dunia pendidikan teknologi akan menjadi alat 

bantu yang efektif untuk meningkatkan ketertarikan anak dalam belajar/ 

menghafal. Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013), “Teknologi informasi adalah 

studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, 

menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, 

bilangan, dan gambar.  

 

Dalam dunia pendidikan teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk 

menyampaikan bahan ajar mereka kepada para murid, sehingga materi dapat 

tersampaikan dengan mudah dan efektif. Penerapan teknologi dapat menjadikan 

kegiatan belajar lebih menarik dan menyenangkan, dengan menerapkan 

penggunaan visual desain, suara dan gambar dari materi yang diberikan. 

 

Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan beragama bagi siswa pada Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (SDIT) maupun anak-anak pada usia sekolah dasar dapat 

ditujukan untuk alat bantu menghafal doa sehari-hari dengan di pantau oleh guru 

maupun orang tuanya. Sejauh ini aplikasi baca doa yang ada pada Play Store 

seperti Serial Belajar si Kecil (SECIL), Doa Anak Muslim, Kumpulan Doa Anak 

Muslim, Doa Anak Muslim & Surat Pendek (Doa-doa Islam), dan  Doa Harian 

Anak dengan Suara telah menyediakan hafalan dan baca doa sehari-hari. Aplikasi 

tersebut cukup membantu dalam menyajikan doa-doa dengan tampilan dan 
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penyajian yang menarik, namun belum dilengkapi dengan fitur untuk mendata 

berapa banyak hafalan anak, pendataan tersebut bertujuan agar orang tua dapat 

memonitoring hafalan anak-anaknya seperti setoran hafalan di sekolah. 

  

Melihat bermacam-macam doa yang sudah ada penulis tergerak untuk 

mengembangkan aplikasi edukasi baca doa berbasis mobile dengan 

menggabungkan doa-doa yang telah ada pada setiap aplikasi tersebut dan 

menambahkan doa yang belum ada. Sedangkan kebutuhan modul atau fitur yang 

ditawarkan yaitu adanya tambahan materi tuntunan adab dan waktu berdoa, serta 

fitur setor hafalan untuk mendata jumlah  hafalan anak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah aplikasi edukasi doa sehari-hari. 

1. Bagaimana rancangan aplikasi edukasi doa sehari-hari berbasis Mobile ? 

2. Bagaimana portabilitas aplikasi edukasi doa sehari-hari terhadap ragam 

versi android ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada perancangan dan pembuatan aplikasi, aplikasi edukasi doa sehari-hari 

berbasis Mobile, didapat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dirancang untuk anak-anak mulai dari usia 5- 13 tahun 

2. Aplikasi ini menampilkan doa sehari-hari berjumlah 37 macam yang 

bersumber dari  buku Hafalan bacaan Shalat, Doa, Juz’Amma Amalan-

amalan Penting, dan Ayat-Ayat Pilihan (H.Arifin) dan buku Hafalan Luar 

Kepala Bacaan Shalat, Doa, dan Surat-surat Pendek (Ramadhani). 

3. Aplikasi ini menampilkan adab-adab dan waktu berdoa yang baik yang 

bersumber dari Play Books berjudul Dahsyatnya Berdoa Sore Hari (Syaiful 

Anwar Al-Batawy). 

4. Perancangan dan pembuatan aplikasi ini berbasis Android. 
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5. Versi android yang diujikan adalah android versi 4.4.2 (KitKat), android 

versi 5.0.2 (Lollipop), android versi 6.0.1 (Marsmallow), android versi 7.1.1 

(Nougat),  dan android versi 8.0.0 (Oreo). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun aplikasi edukasi doa sehari-hari berbasis 

Mobile dengan tampilan dan penyajian yang menarik bagi anak-anak dan 

membantu orang tua untuk memonitoring hafalan anak dengan fitur setor 

hafalan. 

2. Membangun aplikasi edukasi doa sehari-hari yang memiliki portabilitas 

terhadap ragam versi android. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Sebagai aplikasi doa sehari - hari berbasis Mobile dan aplikasi open source 

yang dapat dikembangkan kembali secara gratis. 

2. Meningkatkan ketertarikan anak usia dini dalam mempelajari dan mengasah 

kemampuan maupun memahami, mulai dari adab/ tata cara berdoa, waktu 

berdoa yang baik, dan menghafal doa sehari - hari melalui media teknologi. 

3. Dengan dibangunnya aplikasi edukasi doa sehari - hari berbasis Mobile ini 

diharapkan dapat membantu pengguna smart phone khususnya anak-anak 

untuk lebih mudah membaca dan menghafal doa sehari - hari dimanapun dan 

kapanpun. 

4. Membantu orang tua memonitoring hafalan anak dengan setor hafalan. 


