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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bagi umat muslim pelaksanaan shalat wajib lima waktu hukumnya adalah 

wajib. Untuk menanamkan kebiasaan shalat lima waktu harus dimulai saat 

usia dini. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi 

diantaranya media pembelejaran yang digunakan masih menggunakan media 

cetak sehingga kurang menarik perhatian anak-anak. Untuk itu diperlukan 

sebuah inovasi pembelajaran yang lebih mudah dan menarik dengan 

memanfaatkan teknologi dalam bidang agama Islam khususnya pembelajaran 

tata cara shalat wajib lima waktu. Mengingat banyaknya pengguna ponsel 

cerdas dengan sistem operasi Android. (Hendy Cahya Lesmana, 2016) 

Belajar  shalat  harus  ditanamkan  kepada  anak-anak  sejak  usia  dini.  

Shalat  adalah  senjata  orang mukmin, tiang agama, nur di langit dan di bumi. 

Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada kegiatan 

pembelajaran shalat wajib di Musholla dan madrasah-madrasah masih 

menerapakan sistem ceramah dan menggunakan buku panduan sehingga 

membuat murid jenuh dalam proses pembelajarannya karena sifatnya yang 

menoton. Penggunaan media sebagai pendamping dalam proses pembelajaran 

semakin hari semakin dibutuhkan. Penggunaan media pembelajaran 

dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran shalat wajib. (Moh Jasri1, 2017) 

Sebagai tiang agama, shalat harus di kerjakan dengan baik dan benar, 

namun sebelum melaksanakan shalat terlebih dahulu harus memiliki wudhu, 

karena wudhu adalah salah satu syarat sah nya shalat. Maka dari itu penting 

bagi kita sebagai umat muslim untuk belajar mengenai wudhu dan shalat yang 

di lakukan sejak usia dini. Media pembelajaran mengenai tata cara wudhu 

beserta shalat saat ini sangat banyak ditemui, namun masih memiliki 

kekurangan-kekurangan tersendiri. Dengan mengikuti perkembangan 

teknologi mobile saat ini, memungkinkan dikembangkannya sebuah aplikasi 

pembelajaran tata cara wudhu dan shalat yang bisa digunakan di mana saja 

dan kapan saja. Android merupakan salah satu teknologi berbasis mobile 
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yang dapat digunakan di berbagai perangkat mobile. (Intan Fadzilatunnisa1, 

2015) 

Jadi kita sebagai umat manusia wajib melaksanakan shalat lima waktu dan 

hukumnya adalah wajib. Shalat harus dikerjakan dengan baik dan benar, 

namun ssebelum melakukan shalat terlebih dahulu harus melakukan wudhu 

terlebih dahulu, karena wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Kemudian 

kita harus menanamkan shalat lima waktu dimulai sejak usia dini. Namun 

pelaksanaanya terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya media 

pembelajaran yang digunakan masih menggunakan media cetak sehingga 

kurang efektif/menarik perhatian anak-anak. Untuk itu diperlukan sebuah 

inovasi pembelajaran yang lebih mudah dan menarik dengan memanfaatkan 

teknologi dalam bidang agama islam khususnya pembelajaran aplikasi tata 

cara shalat lima waktu dan wudhu. Dengan mengikuti perkembangan 

teknologi mobile saat ini, memungkinkan dikembangkannya sebuah aplikasi 

pembelajaran tata cara shalat lima waktu dan wudhu yang bisa digunakan di 

mana saja dan kapan saja. Salah satu teknologi berbasis mobile yang dapat 

digunakan di berbagai perangkat mobile adalah Android. Karena pada jaman 

sekarang kebanyakan anak-anak sudah diperbolehkan orang tua nya 

menggunkan mobile. Oleh karena itu, disini pembuat akan 

mengkombinasikan antara animasi dan Android supaya anak-anak sekarang 

bisa belajar bagaimana melakukan shalat dan wudhu yang benar agar anak-

anak tidak gampang jenuh dan bosan. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah cara membangun media pembelajaran tata cara wudhu dan 

sholat  berbasis Android untuk anak usia dini? 

b. Bagaimana cara membuat animasi yang menarik agar disukai oleh anak -

anak supaya menambah minat untuk belajar? 

1.3.Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Media pembelajaran  ini berupa audio video berbasis android. 

b. Media pembelajaran yang dibuat mengenai wudhu cara shalat dan 

doa-doa nya saja. 

1.4.Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk membantu anak agar dapat belajar shalat dengan cara 

menyenangakan yaitu dengan video berbasis android. 

b. Membuat suatu media pembelajarantata cara wudhu dan shalat yang 

mudah dipelajarai dan diingat oleh anak – anak menggunakan video 

berbasis android supaya menambah daya tarik anak. 

1.5.Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Memudahkan dan menyampaikan pembelajaran shalat bagi anak. 

b. Guna menunjang minat belajar anak karena dengan animasi anak lebih 

tertarik untuk lebih serius belajar. 

c. Media pembelajaran ini bisa di perjualbelikan untuk membuka lapangan 

pekerjaan baru sebagai penambah penghasilan. 
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