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Abstrak
Agama adalah dasar yang penting untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri seseorang, karena pada
dasarnya agama selalu mengajarkan yang baik. Hal ini menjadi batasan untuk seseorang terhadap apa yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Masa yang paling baik untuk menanamkan nilai - nilai agama
adalah pada masa anak - anak. Kita bisa menyisipkannya pada aktifitas mereka sehari - hari agar mereka
jadi terbiasa. Contohnya saja seperti doa-doa ketika mereka akan memulai beraktifitas. Sistem pembelajaran
doa yang sekarang berjalan masih memiliki banyak kekurangan karena memakai sistem konvensional dan
manual. Guru dan murid harus bertemu satu sama lain dalam ruang dan waktu yang sama sehingga
menciptakan komunikasi dua arah. Selain memiliki batasan ruang waktu, cara ini pun tidak efektif. Maka dari
itulah diciptakan sistem pembelajaran baru ini. Dimana software Adobe photosop, Corel Draw, Paint Tool
SAI, dan Adobe Flash yang membuat gambar dan animasi yang menarik untuk menarik minat anak belajar,
Flutelux untuk membuat musik yang merangsang perkembangan otak. Sistem ini akan mempermudah anak –
anak belajar dan menghapal doa – doa tanpa batasan ruang dan waktu. Semau mereka, dimana saja, kapan
saja, dan sepuasnya.
Kata kunci : Sistem, Pembelajaran, Doa, Paud
1.

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang.

Agama adalah dasar yang penting untuk
membentuk kepribadian yang baik pada diri
seseorang, karena pada dasarnya agama selalu
mengajarkan yang baik. Hal ini menjadi batasan
untuk seseorang terhadap apa yang baik dan tidak
baik, yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan
Dalam kehidupan sehari - hari peran agama
sangat diperlukan. Masa yang paling baik untuk
menanamkan nilai - nilai agama adalah pada
masa anak - anak. Kita bisa menyisipkannya pada
aktifitas mereka sehari - hari agar mereka jadi
terbiasa. Contohnya saja seperti doa-doa ketika
mereka akan memulai beraktifitas.
Mengajarkan Agama pada anak-anak
bukanlah hal yang mudah, karena pada dasarnya
mereka masih lebih senang bermain daripada
belajar. Untuk itulah perlu dibuat sebuah
permainan yang menarik, menyenangkan, tidak
membosankan namun sekaligus memberi
pendidikan agama pada mereka.
Game yang berupa Audio Visual akan
menarik minat anak untuk belajar. Melihat
gambar melatih penglihatan mata mereka
sehingga dapat meniru gerakan - gerakan yang

ada. Mendengar suara melatih otak mereka untuk
dapat menghapal.
Game edukasi ini berupa game animasi dua
dimensi yang dibuat dengan menggunakan
software Adobe flash, Adobe Photoshop, dan
Flutelux. Menyajikan gambar -gambar yang
„menarik dan unik‟ khusus kesukaan anak - anak,
disertai percakapan dan suara yang membimbing
mereka serta diiringi musik yang lembut untuk
merangsang
otak.
Performance
aplikasi
pembelajaran „ ayo belajar berdoa!‟untuk anak
PAUD berbasis multimedia ini dibuat dalam
bentuk kepingan CD dan share lewat internet.
Tampilan awal menggambarkan seorang anak
yang bangun pagi ,kemudian pemain akan
menjalankan anak sesuai petunjuk yang ada.
Setiap anak melakukan aktifitasnya akan berdoa
terlebih dahulu. Ada tiga macam pilihan aktifitas
yaitu saat kegiatan pagi hari sebelum berangkat
sekolah, kegiatan belajar disekolah, dan kegiatan
pada malam hari sehingga banyak doa yang bisa
dipelajari.
Saat ini sebenarnya sudah ada pelajaran
semacam ini. Namun biasanya hanya berupa
gambar dibuku, gambar dan doa berupa suara
tanpa gerakan gambar. Dan biasanya itu terlihat
kaku. Sekalipun ada, biasanya hanya berupa
gambar dan suara yang tidak bergerak, yang tidak
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berhubungan satu sama lain( tidak berupa siklus
kegiatan keseharian.
Anak - anak cenderung lebih suka bermain
dan aktif. Jika sistem yang dipakai kaku, dapat
menimbulkan ketidaknyamanan yang pada
akhirnya menimbulkan kebosanan. Akibatnya
anak jadi malas untuk belajar. Hal inilah yang
terjadi pada sistem yang ada sekarang.
Para pendidik pun terkadang kesulitan untuk
mengajarkan yang berupa siklus keseharian
karena harus mengumpulkannya satu persatu. Dan
ini membutuhkan waktu. Belum lagi harus
mengajarkannya secara perlahan pada anak - anak
yang memiliki daya ingat yang berbeda - beda.
Sasaran Game edukasi ini adalah untuk
Anak Pendidikan Anak Usia Dini & TK, Untuk
Anak - anak Sekolah Dasar, Untuk Guru guru
PAUD, TK & SD, dan juga untuk para Orang
Tua.
Tujuan dari Game ini sendiri adalah agar
para orang tua, pendidik, dan anak - anak itu
sendiri dapat mendalami ilmu agama dengan lebih
baik dan lebih mudah tanpa mengesampingkan
perkembangan tekhnologi yang terkadang
bertentangan dengan ilmu agama.
1.2 Masalah.
Sebelum membuat game edukasi ini, kita
harus mengetahui apa saja alasan, tujuan dan apa
saja yang akan kita tampilkan dalam game ini
seperti :
 Mengapa perlu dibuat game edukasi
untuk menanamkan nilai Agama pada
seseorang semenjak kanak - kanak ini?





2.

Siapa saja yang akan memakai Game
edukasi ini?
Apa saja kelemahan sistem yang sudah
ada saat ini?
Dimanakah Game ini akan diterapkan?
Bagaimana
tampilan
dan
cara
memakainya?

Kajian Teori
Menurut Norman L. Enger dalam
bukunya Tata Sutabri (2012),menyatakan
bahwa sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan
yang saling berhubungan guna mencapai tujuantujuan seperti inventaris atau penjadwalan
produksi.
Yakub (2012) berpendapat bahwa “sistem
adalah suatu jaringan kerja dari prosedurprosedur yang berhubungan, terkumpul bersamasama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan
tertentu.”
Taufiq (2013) mengemukakan bahwa
“sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem
abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi
dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu”.
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Menurut Bahri dkk (2010). Belajar adalah
proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan
latihan.
Sardiman (2011). Belajar adalah rangkaian
kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk menuju ke
perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang
berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa,
ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut
Purwanto, (2011). Belajar merupakan proses
dalam diri individu yang berinteraksi dengan
lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam
perilakunya.
Menurut Hardini dan Puspitasari (2012)
“Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan
sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi
yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan,
yaitu tercapainya tujuan kurikulum”. Seorang ahli
yang lain mengemukakan bahwa Pembelajaran
adalah kegiatan yang dirancang oleh guru untuk
membantu siswa mempelajari suatu kemampuan
dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang
sistemmatis, melalui tahap rancangan ,
pelaksanaan dan evaluasi.(Sagala 2010).
Pendidikan anak usia dini merupakan salah
satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang
menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah
pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi
motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir,
daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan
spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku
serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai
dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan
yang dilalui oleh anak usia dini.( Adalilla, S,
2010)
PAUD merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan
pendidikan
yang
menitikberatkan pada peletakan dasar kearah
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan
kecerdasan, daya pikir, daya cipta, emosi,
spiritual, berbahasa/komunikasi, dan social
(Hasan, 2009).
Menurut Ahira Pendidikan Anak Usia Dini
adalah jenjang pendidikan yang dilakukan
sebelum jenjang pendidikan dasar yang
merupakan suatu pembinaan yang ditujukan bagi
anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur
formal dan informal (Ahira,2007)
Menurut Harizal ada beberapa tahap
perkembangan untuk anak usia dini, yaitu sebagai
berikut :
1) Sejak lahir sampai dengan usia 3 tahun,
anak memiliki kepekaan sensoris dan
daya pikir yang sudah mulai dapat
menyerap
“pengalaman”
melalui
sensorinya.
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2) Usia setengah tahun sampai dengan kirakira 3 tahun, mulai memiliki kepekaan
bahasa dan sangat tepat untuk
mengembangkan bahasanya (berbicara
dan bercakap-cakap).
3) Masa usia 2 – 4 tahun, gerakan-gerakan
otot mulai dapat dikoordinasikan dengan
baik untuk berjalan maupun untuk
banyak bergerak yang semi rutin dan
rutin, berminat pada benda-benda kecil
dan mulai menyadari adanya urutan
waktu (pagi, siang, sore dan malam).
4) Rentang usia 3 – 6 tahun, terjadilah
kepekaan untuk peneguhan sensoris,
semakim memiliki kepekaan indrawi,
khususnya pada usia sekitar 4 tahun
memiliki kepekaan menulis, pada usia 4
– 6 tahun memiliki kepekaan yang bagus
untuk membaca (Harizal, 2008).
Pendidikan anak usia dini merupakan
wahana pendidikan yang sangat fundamental
dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan
berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap
dan keterampilan pada anak. ( Abdulhak, 2007 :
52 )
3.

Pembahasan
3.1 Analisa Sistem
Ada beberapa prosedur yang harus
dilakukan
dalam
melakukan
kegiatan
pembelajaran doa – doa untuk anak PAUD yaitu:
1. Pembelajaran bersifat manual dan
konvensional.
2. Peserta didik harus berada dikelas dan
terjadi komunikasi dua arah.
3. Siswa pergi ke sekolah
4. Guru pergi ke sekolah
5. Guru membaca buku
6. Siswa membaca buku
7. Guru mengajarkan doa
8. Siswa mempelajari doa
9. Siswa menghapal doa

b) Terdapat dua actor yang melakukan
kegiatan di dalam sistem, yaitu Siswa
dan Guru.
c) Ada 5 Use Case yang dapat dilakukan
oleh actor tersebut.
3.2 Procedure Pengembangan Sistem
Prosedur yang harus dilakukan dalam
melakukan kegiatan pembelajaran doa – doa
untuk anak PAUD dalam sistem yang diusulkan
:
Start
User masuk dalam sistem (play ).
Sistem menampilkan Menu Awal yang terdiri
dari beberapa pilihan Menu Permainan dan Menu
Keluar.
User memilih menu dan masuk ke permainan
pilihannya.
Tampilan sistem permainan Pilihannya ada
pilihan Start dan keluar.
Jika User memilih Start maka permainan
dimulai.
Jika User memilih Keluar maka akan kembali
ketampilan Menu Awal.
Ketika permainan berakhir sistem akan
otomatis kembali ke Tampilan awal yang
menampilkan menu Utama.
Jika User ingin mengakhiri permainan tinggal
pilih menu Keluar, dan jika ingin meneruskan
tinggal pilih Menu Permainan lagi.

Gambar 2. Use Case Belajar Doa Pengembangan
Sistem

Gambar 1. Use Case Diagram Pembelajaran Doa
Berdasarkan Gambar 1 Diagram Use Case
Belajar Doa Sistem Berjalan terdapat :
a) Satu sistem yang mencakup kegiatan
Belajar
dengan
sistem
Manual,
Konvensional dan Komunikasi dua arah.

Berdasarkan Gambar 2 Diagram Use Case Belajar
Doa Sistem Usulan terdapat :
a. Satu sistem yang mencakup kegiatan
Belajar dengan sistem pilihan.
b. Terdapat dua actor yang melakukan
kegiatan di dalam sistem, yaitu User dan
sistem.
c. Ada 11 Use Case yang dapat dilakukan
oleh actor tersebut.
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pilihan. Saat anda memilih Play maka Animasi
pembelajaran Doa-doa akan main. Isinya terdiri
dari siklus Doa sejak bangun pagi hingga bersiap
berangkat kesekolah. Jika memilih Keluar maka
akan kembali ke Menu Utama.
3.3 Tampilan Layar

Gambar 6. Tampilan Kegiatan Disekolah

Gambar 3. Tampilan Menu Utama
Gambar 3 diatas menampilkan tampilan
menu utama saat CD interaktif disetel (tampilan
Menu utama / Home)

Gambar 6 diatas menunjukkan tampilan
setelah meng-Klik Kegiatan Disekolah. Jika
memilih Play, animasi akan muncul. Isinya
berupa Siklus berdoa dalam beraktifitas
disekolah. Jika memilih keluar maka akan
kembali ke Menu Utama

.
Gambar 7. Tampilan Kegiatan Dimalam Hari
Gambar 4. Tampilan menu pilihan doa
Gambar 4 diatas menunjukkan tampilan
menu pilihan permainan ketika ditampilan Menu
Utama memilih Play.

Gambar 7 diatas menunjukkan tampilan ketika
meng-KLIK menu pilihan Kegiatan Dimalam
Hari. Saat anda meng-Play..Animasi akan
bermain. Isinya adalah siklus dan kegiatan berdoa
dalam beraktifitas malam hari seperti Belajar,
Mengaji, hingga pergi Tidur. Jika memilih keluar
maka akan kembali ke Menu Utama.
4.

Gambar 5. Tampilan kegiatan dirumah
Gambar 5 diatas menunjukan tampilan
ketika meng-Klik Kegiatan Dirumah dimenu
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Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Yaitu :
1. Masa anak –anak adalah masa terbaik
untuk mengajarkan agama. Sistem aplikasi
pembelajaran doa salah satu contoh bentuk
pengajarannya.
2. Aplikasi sistem Usulan ini merupakan
sarana untuk memberikan informasi yang
tidak ada dari sistem yang sedang berjalan
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3.

4.

5.

6.

saat ini yaitu sistem pembelajaran yang
tidak hanya bisa diakses secara manual
seperti disekolah, sehingga memberikan
solusi bagi orangtua yang juga ingin
mengajarkan doa pada anaknya sekaligus
berusaha dekat dan bermain bersama
mereka.
Sistem pembelajaran ini bisa dimainkan
oleh siapa saja. Meski sistem pembelajaran
ini ditujukan khusus untuk anak PAUD,
namun tidak menutup kemungkinan dapat
digunakan untuk anak TK, SD, Guru dan
para orangtua.
Sistem yang ada sekarang masih
melakukan cara manual dan konvensinal.
Cara Konvensional yang mengharuskan
terjadinya komunikasi dua arah dapat
menghambat perkembangan belajar anak
ketika anak berhalangan masuk sekolah.
Untuk awal percobaan sistem ini akan
diterapkan di PAUD assalam Sepatan.
Namun tidak menutup kemungkinan akan
disebar ke Sekolah-sekolah yang lain
ditahap selanjutnya.
Tampilan dari sistem usulan ini berupa
gambar animasi dengan suara dan musik
pengiring. Dilengkapi juga dengan
petunjuk permainan seperti yang telah
dibahas diatas.
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