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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan hal ternpenting dan mendasar bagi anak-anak. 

Salah satu pendidikan yang paling penting ditanamkan pada anak adalah 

pendidikan agama Islam, karena sangat berperan penting dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian yang baik bagi anak. Pada usia dini anak-anak muslim 

saat ini sudah diajarkan untuk mengenal agama Islam, baik itu di sekolah maupun 

oleh orangtuanya. 

Pengenalan agama Islam pada anak-anak dimulai dari yang bersifat 

dasar, seperti belajar mengenal rukun-rukun Islam, membaca Al-Qur’an dan 

belajar melaksanakan Shalat. Namun sebelum melaksanakan Shalat diwajibkan 

untuk melakukan wudhu terlebih dahulu, karena wudhu merupakan salah satu 

syarat sahnya shalat. Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa dari 10 orang 

anak yang berusia 5-6 tahun, 8 orang anak belum mengenal berwudhu ketika 

hendak melaksanakan shalat (Akyunin, 2015). 

Pembelajaran wudhu pada anak-anak saat ini umumnya dilakukan 

dengan cara menggunakan media buku, gambar poster atau dengan cara 

mencontohkannya secara langsung. Namun media tersebut dinilai masih memiliki 

kekurangan. Anak-anak cenderung cepat merasa bosan dan kurang tertarik dengan 

pola pembelajaran tersebut, karena kurangnya interaktifitas dari media 

pembelajaran yang ada. Selain itu pola belajar anak yang suka bermain juga 

sangat mempengaruhi, sehingga pembelajaran secara konvensional kurang 

menarik dan optimal. 
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Agar tidak keluar dari konteks dunia anak-anak maka dibutuhkan metode 

pembelajaran yang mengacu kepada tiga aspek yakni kemudahan, menyenangkan 

dan visual. Mudah agar anak cepat memahami, menyenangkan agar anak dapat 

menikmati pelajarannya seolah dirinya sedang bermain, dan visual agar anak 

dapat menangkap gambaran bentuk objek yang diajarkan. Oleh karena itu 

dibutuhkan alternatif media pembelajaran yang lebih interaktif dan 

menyenangkan. Kemajuan teknologi informasi saat ini dapat dijadikan sebagai 

solusi dari permasalahan tersebut, seperti dengan memanfaatkan aplikasi berbasis 

multimedia yang dapat beroperasi pada platform android sebagai media 

pembelajaran. 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile device 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan merupakan 

platform terbuka opensource (Wahana Komputer, 2013:3). Pada saat ini sistem 

operasi android sangat populer, banyak masyarakat yang menggunakannya. 

Berdasarkan data yang dirilis menristekdikti menyebutkan bahwa angka pengguna 

smartphone di Indonesia kini mencapai sekitar 25% dari total penduduk atau 

sekitar 65 juta orang (Menristekdikti, 2017). 

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian “Aplikasi Pembelajaran Wudhu Dengan Konsep 

Gamifikasi Berbasis Android”. Gamifikasi (gemification) adalah penerapan 

konsep atau elemen-elemen dari sebuah game ke dalam konteks nongame untuk 

menyelesaikan suatu masalah tertentu (Huang and Soman, 2013:6). Metode ini 

bekerja dengan cara membuat materi atau teknologi menjadi lebih menarik 

dengan mendorong pengguna untuk ikut terlibat dalam perilaku yang diinginkan. 
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1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan menjadi dasar penelitian yaitu: 

1. Bagaimana merancang aplikasi pembelajaran wudhu dengan konsep 

gamifikasi sebagai media belajar yang interaktif dan menyenangkan. 

2. Kurangnya pemahama anak-anak tentang materi pembelajaran 

tatacara berwudhu. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi pembelajaran wudhu ini hanya membahas mengenai bacaan 

niat wudhu, do’a sesudah wudhu, gerakan wudhu, pengertian dan 

rukun-rukun wudhu. 

2. Tampilan antarmuka aplikasi menggunakan tampilan 2 dimensi (2D). 

3. Aplikasi ini hanya sebatas untuk diaplikasikan pada mobile jenis 

Android 

 

1.4. Keaslian Penelitian 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian 

terkait dengan pembelajaran wudhu dan gamifikasi diantaranya seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sebelumnya 

No Penulis Judul Hasil Kekurangan 

1 

Ernawati, 

(2010) 

Media pembelajaran 

shalat bagi anak 

berbasis multimedia. 

 

Aplikasi 

interaktif untuk 

belajar shalat, 

wudhu dan 

adzan bagi anak-

anak. 

Aplikasi tidak 

dapat beroprasi 

pada perangkat 

mobile 

android. 

2 

Dwi Kinasih, 

Nugroho 

Agung 

Prabowo, 

(2013) 

Pembuatan Media 

Pembelajaran 

Interaktif Sholat 

Fardhu Lima Waktu. 

Media 

pembelajaran 

sholat fardu 

lima waktu  dan 

wudhu  

interaktif. 

Aplikasi tidak 

dapat beroprasi 

pada perangkat 

mobile 

android. 

Desain animasi 

kurang 

menarik. 

3 

Hendi Cahya 

Lesmana, 

dkk., (2016). 

Perancangan aplikasi 

android “ Shalat 

yukk” sebagai media 

pembelajaran ibadah 

shalat  anak-anak. 

Aplikasi 

android 

tuntunan shalat, 

dilengkapi 

gambar animasi, 

suara dan 

kompas 

petunjuk arah 

kiblat. 

Aplikasi ini 

belum 

dilengkapi 

dengan tata 

cara bewudhu. 

4 

Intan 

Fadzilatunnis

a dan Dewi 

Tresnawati 

(2013) 

Pengembangan 

aplikasi tata cara 

wudhu dan shalat 

Untuk anak 

menggunakan sistem 

multimedia 

Aplikasi 

multimedia tata 

cara wudhu dan 

shalat berbasis 

android. 

Aplikasi 

dilengkapi 

gambar dan 

suara. 

Desain animasi 

masih kurang 

menarik dan 

kurang 

interaktif. Pada 

tiap gambar 

pembelajaran 

tidak di 

lengkapi 

dengan suara 

narasi. 

 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan diatas belum ada yang 

membahas implementasi konsep gamifikasi pada aplikasi pembelajaran wudhu 
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untuk anak-anak. Dengan demikian yang diusulkan dalam penelitian ini adalah 

aplikasi pembelajaran wudhu dengan konsep gamifikasi, sehingga dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berrikut: 

1. Membuat aplikasi pembelajaran wudhu sebagai media pembelajaran 

anak usia 5-10 tahun dan masyarakat umum yang interaktif dan 

menyenangkan, dengan konsep bermain dan belajar. 

2. Untuk mengetahui apakah aplikasi pembelajaran wudhu yang dibuat 

telah memenuhi aspek functionality, efficiency, usability, dan 

portability. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai tambahan informasi ilmiah mengenai konsep gamifikasi. 

2. Menambah pengetahuan penulis mengenai konsep pembuatan 

aplikasi berbasis Android. 

3. Meberikan alternatif media pembelajaran, kususnya pembelajaran 

tatacara berwudhu bagi anak-anak dan masyarakat umum. 

4. Anak-anak dapat belajar berwudhu sendiri dengan mudah dan 

menyenangkan melalui perangkat mobile android. 

 


