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I. ABSTRAKSI 
Al-Qur’an adalah petunjuk nyata bagi seluruh umat manusia 

yang kemurniannya terjaga sampai akhir zaman. Salah satu 

cara menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga 

kemurnian Al-Qur’an yaitu dengan menghafalkannya. 

Aktifitas menghafal sangat melekat pada memori anak jika 

dilakukan sejak dini sesuai dengan peribahasa yang 

menyatakan bahwa “Perumpamaan seorang yang menuntut 

ilmu sejak kecilnya seperti mengukir di atas batu dan 

perumpamaan seorang yang menuntut ilmu saat usia tua 

seperti menulis di atas air.” (H.R Ath Thabarani). Kebiasaan 

menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an sejak dini dapat 

membantu memudahkan anak dalam belajar sholat. 

.Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah permainan 

digital yang dapat menumbuhkan rasa cinta anak-anak 

terhadap al-qur’an. Dengan permainan digital ini, anak-anak 

dapat menghafal surat-surat pendek.  

Permainan digital ini dibangun dengan menggunakan 

software Adobe Animate. Aplikasi ini hanya mengajarkan 

dasar hafalan surat pendek. Salah satu metode perancangan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Hierarchy 

Input Process Output (HIPO). Hasil akhir dari penilitian ini 

adalah game yang dapat berjalan pada dekstop. Dengan 

menggunakan aplikasi ini anak-anak dapat mempelajari 

hafalan surat pendek. 

Kata Kunci : Game, Hafalan Surat Pendek, Dekstop, 

Windows, Adobe Animate. 

II. PENDAHULUAN 
Al-Qur’an adalah petunjuk nyata bagi seluruh umat 

manusia yang kemurniannya terjaga sampai akhir zaman. 

Salah satu cara menjadi bagian dari orang-orang yang 

menjaga kemurnian Al-Qur’an yaitu dengan 

menghafalkannya. Aktifitas menghafal sangat melekat pada 

memori anak jika dilakukan sejak dini sesuai dengan 

peribahasa yang menyatakan bahwa “Perumpamaan seorang 

yang menuntut ilmu sejak kecilnya seperti mengukir di atas 

batu dan perumpamaan seorang yang menuntut ilmu saat usia 

tua seperti menulis di atas air.” (H.R Ath Thabarani). 

Kebiasaan menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an sejak 

dini dapat membantu memudahkan anak dalam belajar 

sholat. 

Rentang anak usia dini adalah sejak lahir hingga 

anak berusia delapan tahun. Pada masa tersebut, anak 

mengalami rentang usia kritis dan strategis dalam proses 

pendidikan yang berpengaruh besar pada proses dan hasil 

pendidikan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pada 

usia dini tersebut penting untuk menumbuh-kembangkan 

berbagai potensi kecerdasan anak yang merupakan aspek 

psikologis yang dapat berpengaruh pada kecerdasan individu 

atau keberhasilan individu dalam belajar. (Rika Sa’diyah, 

“Melatih Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini” dalam Insania: 

Jurnal Kependidikan, Vol. 18, No. 1, 2013, hlm. 119-120) 

Menurut Osbora, White dan Bloom, perkembangan 

intelektual manusia pada masa usia dini atau masa keemasan 

(baca: usia 0-8 tahun) mencapai 80%, dan akan mencapai 

100% pada usia 18 tahun. Dengan kata lain, sebagian besar 

perkembangan otak manusia terjadi pada masa usia dini. Jadi, 

apapun yang orang tua lakukan pada anak ketika usia dini, 

akan berpengaruh besar bagi perkembangan intelektual pada 

masa selanjutnya. Sebaliknya, apapun yang orang tua 

lakukan bagi perkembangan otak anak pada masa setelah usia 

dini hingga usia 18 tahun, hanya akan berkontribusi sedikit 
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yakni 20% saja. Apalagi setelah usia 18 tahun, anak tidak 

akan mengalami perkembangan apapun. Oleh karena itu, 

sangat penting mengisi masa keemasan dengan rangsangan-

rangsangan yang sifatnya mendidik dan memberikan 

pengetahuan. (Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, 

The Amazing of Kampung al-Qur’an: Rahasisa Sukses 

Menciptakan Kampung al-Qur’an (Jakarta: Zikrul Hakim, 

2016), hlm. 100) 

Dilihat dari ilmu psikologi, anak usia dini berada 

pada masa keemasan. Pada masa keemasan tersebut, terjadi 

pematangan fungsi fisik dan psikis. Pendapat lain 

mengatakan bahwa pada periode ini, sel-sel otak anak 

mengalami perkembangan cepat dan memiliki kemampuan 

menyerap berbagai rangsangan dari luar dirinya. Dengan 

demikian, anak mengalami periode sensitif, di mana anak 

mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai 

upaya pendidikan dari lingkungannya, baik yang disengaja 

maupun tidak. (Rika Sa’diyah, “Melatih Kecerdasan Emosi”, 

hlm. 128) 

Berdasarkan pada realitas tersebut, bila kita tidak 

mempersiapkan program pendidikan dengan baik, maka anak 

akan kehilangan kesempatan berharga yang akan 

berpengaruh besar pada tingkat intelektulitasnya. Tentu saja, 

hal ini bukan berarti bahwa pada usia tersebut, anak harus 

dipaksakan menerima semua ilmu pengetahuan. Hanya saja, 

para orang tua harus mencari tahu dan memahami 

pengetahuan apa yang tepat untuk anak usia tersebut dan 

bagaimana metode yang tepat dalam menerapkannnya. Bagi 

penulis, pada usia tersebut, entah anak bermain atau belajar, 

semuanya adalah dalam rangka memberikan pengetahuan 

bagi anak tersebut, karena dalam permainan pun anak tetap 

belajar. Dengan demikian, jika anak pada usia dini sudah 

diajari atau dibimbing untuk menghafal al-Qur’an, hal itu 

tidak bertentangan dengan fitrah mereka, tetapi justru 

memberikan pondasi yang baik bagi mereka, dalam hal 

intelektualitas dan emosional, karena dalam menghafal 

mereka belajar membiasakan rutinitas yang baik dalam 

keseharian mereka serta melatih pengendalian emosi dalam 

proses menghafal. 

Usia paling ideal untuk menghafalkan al-Qur’an 

adalah sejak sedini mungkin. Di samping karena 

perkembangan otak yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga 

karena pikiran anak kecil masih jernih belum banyak urusan 

duniawi yang dikerjakannya dan masih bersih dari dosa. Oleh 

karena itu, al-Qur’an dengan mudah masuk melekat dalam 

ingatan Dengan demikian, hafalan tidak cepat hilang. 

Sebagaimana dua hadits nabi di bawah ini. 

Barang siapa yang menghafal al-Qur’an sebelum ia 

baligh, maka ia termasuk orang yang diberi ilmu sejak masih 

kecil. (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah) 

Barang siapa yang mempelajari al-Qur’an di usia 

muda, maka Allah akan menyatukan al-Qur’an dengan 

daging dan darahnya. (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari dalam at-Tarikh al-Kabir) 

Berdasarkan pada realitas di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa mengajarkan al-Qur’an pada anak usia 

dini tidak menyalahi fitrah anak, bahkan justru sangat 

ditekankan. Akan tetapi, orang tua harus menyadari bahwa 

anak usia dini memerlukan perhatian khusus bagi psikis 

maupun fisiknya. Maka dari itu, orang tua harus pintar 

mengambil hati dan membangkitkan semangat anak dalam 

menghafalkan al-Qur’an. 

Seiring perkembangan teknologi pada saat ini, 

media hiburan game sudah sering digunakan pada kalangan 

anak-anak. Selain untuk hiburan, game juga digunakan pada 

bidang pendidikan sebagai metode pembelajaran yang lebih 

menarik untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

seseorang, salah satu contohnya metode pembelajaran 

dengan sebuah permainan atau game education. 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah 

game education semenarik mungkin dan mudah digunakan 

agar meningkatkan daya tarik dan antusias anak-anak dalam 

mempelajari hafalan Al-qur’an dengan tujuan membantu 

anak-anak mendapatkan edukasi hafalan Al-qur’an yang baik 

dan benar. 



 
  

III. LANDASAN TEORI 

A. Pelajaran Agama Islam 
Pelajaran agama Islam merupakan mata pelajaran 

wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di TK Islam 

Terpadu. Hal ini tersurat dalam undang-undang sistem 

pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 pasal 13 yang 

menyebutkan bahwa “Setiap peserta didik berhak 

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama”. Yang 

terpenting dalam Islam adalah pengamalan dari pelajaran 

agama yang dipelajari di sekolah karena ilmu yang baik 

adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana 

hadis nabi yang berbunyi : 

 
 ِللناِس أَْنفَعُُھْم لناِس ا َخْیرُ                                    

       “Sebaik-baiknya manusia ialah yang 
bermanfaat bagi orang lain” (HR.Bukhari)” 

 

Albert Einsten mengatakan, “science without 

religion is lame, religion without science is blind” yang 

artinya ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta, agama 

tanpa ilmu pengetahuan itu lumpuh (Kusmayadi, 2010). Dari 

kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa IPTEK (Ilmu dan 

teknologi) dan IMTAQ (Iman dan taqwa) harus seimbang. 

IPTEK merupakan sumber informasi untuk meningkatkan 

pengetahuan seseorang di bidang teknologi (Nikko, 2015) , 

sedangkan IMTAQ adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan potensi diri, baik secara emosional maupun 

spiritual dengan berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Salah satu wujud IMTAQ di dalam pendidikan adalah 

pelajaran tentang agama Islam.  

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 81 A tahun 2013, Pendidikan agama 

Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja didirikan 

dan diselenggarakan untuk menanamkan ajaran dan nilai-

nilai agama Islam. Proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam di sekolah dilakukan dengan cara praktik, menghafal, 

dan belajar didalam kelas. 

B.  Kurikulum 2013 Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
(revisi 2016) 
Kurikulum menurut (MoE-c, 2013),  merupakan seluruh 

pengalaman yang sengaja direncanakan dan akan dialami 

oleh siswa dalam seluruh proses pendidikan di sekolah 

dengan tujuan pendidikan. Pengalaman itu terbagi menjadi 3 

antara lain: 

a. Pengalaman yang menyangkut korikuler (pengalaman 

di dalam kelas selama proses belajar) dan ekstra 

kurikuler (pengalaman diluar sekolah) 

b. Pengalaman yang berkaitan dengan konteks, filsafat, 

isi, pengaturan isi, metode, dan evaluasi. 

c. Pengalaman akan berjalan apabila hal berikut 

dilibatkan seperti: guru, fasilitas, infrastruktur, buku, 

dan situasi suasana disekolah itu sendiri. 

Kurikulum tersebut berfungsi sebagai pedoman atau 

sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. 

Dalam kurikulum 2013 tentang kompetensi dasar, 

materi pokok, dan kegiatan pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dijelaskan, pendidikan agama Islam berlandaskan 

pada aqidah yang berisi keesaan Allah SWT dan sebagai 

sumber utama nilai-nilai kehidupan manusia. Berdasarkan 

peta materi pokok sekolah dasar kelas IV kurikulum 2013, 

terdapat 20 materi pokok tentang agama Islam. Kemudian 

dari 20 materi tersebut, 3 materi pokok yang akan diangkat 

sebagai acuan pembuatan aplikasi. Peta materi pokok dan 

kompetensi dasar, 

Taman Kanak-kanak merupakan lembaga 

pendidikan pra-sekolah yang formal dalam membentuk 

kepribadian anak. Maka proses pendidikan bagi anak usia 

dini sangatlah penting untuk membentuk generasi yang 

sesuai dengan agama Islam. Perkembangan jiwa anak sudah 

tumbuh sejak kecil sesuai dengan fitrah yang telah diberikan 

Allah. Maka fitrah tersebut harus dibimbing dan diarahkan 

dengan baik. Syaikh Mustafa Al-Ghalayani mengatakan 

bahwa pendidikan adalah penananman akhlak yang mulia 

dalam jiwa anak-anak yang sedang tumbuh dan 

menyiraminya dengan siraman petunjuk dan nasehat, 



sehingga menjadi suatu watak yang melekat dalam jiwa, 

kemudian buahnya berupa keutamaan, kebaikan, suka 

beramal demi kemanfaatan bangsa. 

Pendidikan agama Islam berusaha untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam sebagai titik 

sentral tujuan dari proses pembelajaran pendidikan Islam itu 

sendiri. Oleh karena itu yang menjadi dasar dalam 

penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam adalah:  

a. Dasar Agama yaitu Al-Quran dan Hadits 

sebagai sumber utama agama Islam.  

b. Dasar Falsafah yang memberikan pedoman 

bagi pendidikan Islam secara filosofis sehingga 

tujuan, isi, dan organisasi kurikulum 

mengandung suatu kebenaran dan pandangan 

hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini 

sebagai suatu kebenaran baik ditinjau segi 

ontologi, epistimologi maupun aksiologi. 

c. Dasar psikologis yaitu dasar yang memberikan 

landasan dalam perumusan kurikulum sejalan 

dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta 

didik, sesuai dengan tahap kematangan, bakat, 

dan minatnya, memperhatikan kecakapan 

pemikiran peserta didik antara satu dengan 

yang lain. 

d. Dasar sosial, yaitu landasan kurikulum yang 

mengakar terhadap perubahan dan 

perkembangan masyarakat, apa saja yang akan 

dipelajari harus sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan kebudayaan masyarakat. 

e. Dasar Organisatoris yaitu dasar yang 

memberikan landasan dalam penyusunan bahan 

pembelajaran serta penyajiannya dalam proses 

pembelajaran serta bagaimana bahan 

pembelajaran itu disusun. 

Landasan di atas merupakan bagian yang sangat 

urgen dalam menetapkan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam karena Pendidikan Agama Islam tidak 

hanya berpijak pada landasan normative namun 

memerlukan landasan lain sebagai pendamping 

untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas 

dalam masyarakat. 

C. Kurikulum PAI di Taman Kanak-kanak 
  Kurikulum di Taman Kanak-kanak merupakan 

seperangkat kegiatan belajar sambil bermain. Kurikulum ini 

direncanakan dengan baik untuk dapat dilaksanakan dalam 

rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar 

pengembangan diri anak menuju usia selanjutnya. Mengenai 

hakikat pengembangan kurikulum pada anak, Bennet, Finn, 

dan Cribb dalam Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

mengatakan bahwa pada hakikatnya sejumlah pengalaman 

belajar melalui kegiatan bermain dapat memperkaya 

pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berfikir 

tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dapat 

memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. 

Ada dua hal yang sangat penting dalam 

pengembangan kurikulum PAI di Taman Kanak-

kanak, yaitu:  

1. Program kegiatan bermain diterapkan 

sesuai dengan kurikulum yang 

berpusat pada anak serta dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran 

dan perkembangan pada setiap aspek 

baik estetika, kognitif, emosional, 

bahasa, fisik, dan sosial.  

2. Kurikulum berorientasi pada hasil dan 

mengaitkan berbagai konsep dan 

perkembangan. 

Proses pengembangan kurikulum PAI di TK 

hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya: 

1. Kurikulum PAI harus berfokus pada 

keseluruhan perkembangan anak secara 

terprogram dengan mengintegrasikan semua 

bidang pengembangan.  



2. Guru sebagai pengembang kurikulum PAI 

harus memiliki pemahaman yang memadai 

tentang toeri perkembangan dan teori belajar.  

3. Anak adalah pelajar aktif, sehingga pendekatan 

yang paling tepat dalam pembelajaran PAI anak 

TK melalui bermain.  

4. Kurikulum PAI harulah merefleksikan peranan 

konteks sosial budaya sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak.  

Dengan demikian maka pengembangan kurikulum 

PAI di TK tidak terlepas dengan bermain dan guru 

harus memiliki kompentsi dalam mendidik anak TK 

sesuai dengan perkembangannya dan menggunakan 

sarana bermain dalam mengembangkan kurikulum 

PAI. Karena Guru merupakan pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

D. lat Permainan Edukatif (APE) 

Menurut (Tedjasaputra, 2007),  APE adalah alat 

permaian yang dirancang secara khusus untuk kepentingan 

pendidikan dan memiliki beberapa ciri khusus seperti, dapat 

digunakan dalam berbagai cara, ditujukan untuk anak-anak 

sekolah, dan berfungsi untuk pengembangan kecerdasan 

anak. Adapun ciri-ciri khusus APE sebagai berikut: 

a. Dapat digunakan berbagai cara 

Dapat dimainkan dengan bermacam-macam tujuan, 

manfaat, dan bentuk. 

b. Ditujukan untuk anak-anak 

Permainan diutamakan untuk anak-anak sekolah. 

c. Terlibat aktif  

Anak-anak terlibat di dalam permainan sehingga 

imajinasi, kecerdasan, dan motorik otak anak 

berkembang. 

 

 

Menurut (Zaman, Hernawan, & Gufron, 2014), adapun 

fungsi dari APE sebagai berikut: 

a. Menciptakan situasi bermain sambil belajar yang 

menyenangkan bagi anak sehingga bisa merangsang 

indikator kemampuan anak.   

b. Menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga membentuk 

citra anak yang positif. 

c. Memberikan stimulus pembentukan perilaku dan 

pengembangan kemampuan dasar anak. 

d. Memberikan kesempatan anak bersosialisasi. 

Dari definisi, ciri-ciri, dan fungsi tersebut dapat disimpulkan 
permainan atau gim yang dirancang dan dibuat dengan tujuan 
pendidikan dapat dijadiikan APE. Seiring dengan 
perkembangan teknologi seperti saat ini, APE dapat 
dikembangankan menjadi APE digital. APE digital dapat 
diimplementasikan dengan  perangkat komputer maupun 
perangkat elektronik lainnya. 

IV. METODOLOGI 

A. Analize (Analisis) 
Pada tahapan ini, akan dilakukan pengumpulan data-

data yang dapat menunjang atau mendukung aplikasi yang 

akan dibuat, serta untuk memperoleh jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dibuat sebelumnya. 

 

B. Observasi dan Wawancara 
Observasi dan wawancara dilakukan di TK Islam 

Terpadu Baiturrahim yang terletak di Sukoharjo, Sleman, 

Yogyakarta. Observasi pertama kali dilakukan pada tanggal 

02 Februari 2019 untuk mengetahui permasalahan dalam 

kegiatan pembelajaran doa sehari-hari di TK tersebut. 

Melalui wawancara kepada guru TK Islam Terpadu 

Baiturrahim, salah satu masalah yang didapat adalah 

kurangnya alat bantu ajar yang dapat meningkatkan minat 

anak untuk belajar hafalan surat-surat pendek. Selama ini 

pembelajaran hafalan surat-surat pendek pada TK Islam 

Terpadu Baiturrahim masih menggunakan metode belajar 

secara manual yaitu dengan membacakan atau menuliskan 

doa tersebut pada papan tulis. Untuk itu dibutuhkan metode 

mengajar baru atau alat bantu ajar yang dapat membantu 



meningkatkan minat belajar anak agar anak merasa antusias 

dan senang saat belajar doa sehari-sehari di dalam kelas. 

 

C. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan sistem terdiri dari analisis 

kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional.  

D. Analisis Kebutuhan Fungsional 
Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan 

sistem yang akan digunakan dalam gim ini. Berikut adalah 

analisis kebutuhan fungsional dari gim yang akan dibangun: 

a. Pemain dapat memulai permainan dengan 

menekan tombol play. 

b. Pemain dapat keluar dari permainan dengan 

menekan tombol keluar. 

c. Pemain dapat memulai menghafal doa surat-surat 

pendek dengan menekan tombol menu / play. 

d. Pemain dapat memilih surat pendek lain ketika 

selesai memainkan 1 surat pendek dengan 

menekan tombol bermain / play lalu memilih soal 

yang lain. 

 

E. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Analisis kebutuhan non fungsional adalah proses yang 

terlibat dalam pembuatan gim ini. Pada gim ini terdapat 3 

kebutuhan non fungsional yaitu kebutuhan perangkat keras 

(Hardware), kebutuhan perangkat lunak (Software) dan 

Sasaran Platform. 

a. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Untuk mengembangkan dan menjalankan gim ini 

dibutuhkan spesifikasi komputer atau laptop 

sebagai berikut: 

- RAM 4GB atau lebih. 

- Graphic Card  (VGA) 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 

membangun serta menjalankan gim ini yaitu: 

- Sistem Operasi yang digunakan adalah 

Windows 10. 

- Corel Draw X7. 

- Audacity. 

- Adobe Animate CC 2017. 

- Adobe Illustrator CC 2018. 

- Adobe Photoshop CC 2017. 

c. Sasaran Platform 

Sasaran platform pada gim ini adalah laptop atau 

desktop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- Sistem Operasi minimal Windows 7. 

- Memori RAM minimal 1GB. 

-  

F. Design (Desain) 
1) HIPO 

Perancangan Gim Hafalan Al-Qur’an Bagi Anak Tk 

ini menggunakan diagram HIPO (Hierarchy Input Proses 

Output) sebagai media perancangan sistem. Diagram HIPO 

merupakan paket yang berisikan satu set diagram yang secara 

grafis menjelaskan fungsi suatu sistem dari tingkat umum 

ketingkat khusus. Diagram HIPO berfungsi agar pengguna  

memahami alur dari aplikasi yang dibuat mulai dari awal 

sampai dengan akhir aplikasi. Paket HIPO dibagi ke dalam 

tiga jenis diagram yang terdiri dari : 

1. VTOC 

2. Overview diagram 

3. Detail Diagram. 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Responden Pengujian aplikasi adalah Guru TK 

Islam Terpadu Baiturrahim dan siswa-siswi TK Islam 

Terpadu Baiturrahim. Responden diminta mencoba 

memainkan Gim Edukasi Doa Sehari-hari Untuk Anak TK 

Melalui Pendekatan Animasi pada laptop dengan sistem 

operasi Windows. Selanjutnya kuisioner akan diberikan 

kepada responden, kuisioner tersebut berisi pernyataan-

pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai Gim Edukasi Doa Sehari-hari Untuk Anak TK 

Melalui Pendekatan Animasi dari berbagai aspek.  

Aspek-aspek dari yang terdapat dalam kuisioner 

antara lain aspek yang berkaiatan dengan materi, antarmuka, 



motivasi, dan sistem operasi. Kuisioner yang diberikan 

kepada anak-anak siswa-siswi TK Islam Terpadu 

Baiturrahim dilakukan melalui metode wawancara dimana 

pembuat aplikasi menanyakan langsung kepada anak-anak 

dengan pertanyaan yang sesuai pada kuisoner yang memiliki 

aspek yang berkaitan dengan antarmuka, motivasi, dan 

sistem operasi, sedangkan untuk Guru, kuisioner yang 

diberikan memiliki aspek yang berkaitan tentang materi dan 

antarmuka. Selanjutnya responden dapat menuliskan krtitik 

& saran. 

Daftar responden Guru & anak-anak TK terdapat 

pada tabel 4.1 dan 4.2 

 

Tabel 4.1 Daftar Responden Guru 

No Nama  Jenis Kelamin 

1 Nurul Lestari Perempuan 

2 Anisa Arum Perempuan 

3 Muthia Ulin Perempuan 

4 Nia Ningrum Perempuan 

5 Maulidya Perempuan 

 

Jumlah Guru yang mengajar di sekolah adalah 

berjumlah tujuh orang. Guru yang melakukan implementasi 

terhadap aplikasi mengajar di Sekolah sebanyak lima orang. 

Dua guru tidak menjadi target implementasi dengan alasan 

tidak hadir karena hari pengujian aplikasi bertepatan dengan 

hari bagi rapot untuk anak TK Islam Terpadu Baiturrahim. 

Pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 menujukkan 

implementasi terhadap responden guru. 

 

Gambar 4.15 Implementasi Gim Untuk Responden Guru  

 

Gambar 4.16 Implementasi Gim Untuk Responden Guru 

 

 

Tabel 4.2 Daftar Responden Anak 

No Nama  Kelas  Jenis Kelamin 

1 Visia B Perempuan 

2 Ika B Perempuan 

3 Anggi B Perempuan 

4 Pradina  B Perempuan 

5 Wulan B Perempuan 

6 Anindya B Perempuan 

7 Putri B Perempuan 

 

 

Jumlah anak yang hadir di TK Islam Terpadu 

Baiturrahim adalah berjumlah tujuh orang. Anak yang 

melakukan implementasi gim terhadap aplikasi sebanyak 

tujuh orang. Karena hari pengujian aplikasi bertepatan 

dengan hari bagi rapot untuk anak TK Islam Terpadu 

Baiturrahim. Pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18 

menujukkan implementasi gim pada anak TK. 

 

 

Gambar 4.17 Implementasi Gim Untuk Responden Anak 

 

 

Gambar 4.18 Implementasi Gim Untuk Responden Anak 

Data–data yang diperoleh dari pembagian kuisioner 

tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan perhitungan 

dari respon yang dikumpulkan dari para responden. Pada 

penelitian ini, skala Likert digunakan sebagai skala untuk 

mengukur persepsi/pendapat responden. Untuk memudahkan 

proses penghitungan hasil kuisioner, maka setiap jawaban 

yang diberikan oleh responden diberikan bobot nilai. 

Pembagian bobot nilai tersebut diatur pada tabel 4.3 sebagai 

berikut : 

 

 

Tabel 4.3 Pembagian Bobot Nilai 

Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (R) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 



Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Dari data yang didapat kemudian diolah dengan cara 

mengkalikan setiap point jawaban dengan bobot yang sudah 

ditentukan dengan tabel bobot nilai. Bobot nilai tersebut 

kemudian digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari 

jawaban responden. Rumus untuk menghitung nilai 

presentase tersebut adalah: 

 

Rata-rata =  Total Bobot Nilai 
 Jumlah responden 

 

 Selanjutnya akan dibuat garis rentang untuk 

menyimpulkan jawaban dari pernyataan sesuai dari rata-rata 

yang telah diperoleh. Garis rentang nilai dapat dilihat pada 

Gambar 4.15. 

 

 
Gambar 4.15 Garis rentang nilai 

 

Hasil perhitungan dari kuisioner yang dibagikan 

kepada guru TK Islam Terpadu Baiturrahim terdapat pada 

Tabel 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Kuisioner Guru 

No Kuisioner Respon Rata-

rata 
STS TS R S SS 

1 Materi Surat  

pendek yang 

disajikan 

sesuai dengan 

materi 

pembelajaran 

yang terdapat 

di TK Islam 

Baiturrahim 

   4 1 4.2 

2 Materi surat 

pendek yang 

disajikan 

sesuai dengan 

hukum bacaan 

yang benar 

  2 3  3.6 

3 Materi surat 

pendek yang 

disajikan 

sesuai dengan 

penulisan dan 

pemotongan 

ayat doa yang 

benar 

 2 1 2  3 

4 Dengan 

menggunakan 

tipe permainan 

interaktif 

aplikasi ini 

menjadi lebih 

menarik 

   2 3 4.6 

5 Dengan 

menggunakan 

tipe permainan 

interaktif 

   4 1 4.2 



aplikasi ini 

menjadi lebih 

mudah 

6 Tombol-

tombol yang 

terdapat pada 

aplikasi dapat 

dipahami 

dengan mudah  

  1 4  3.8 

7 Petunjuk cara 

memainkan 

permainan dan 

memulai 

hafalan doa 

dalam aplikasi 

dapat dipahami 

dengan mudah 

 1 1 3  3.4 

8 Kualitas suara 

dan musik latar 

yang terdapat 

di dalam 

aplikasi sudah 

bagus 

 1 2 2  3.2 

 

Berdasarkan hasil kuisioner pada tabel 4.4, dapat 

dilakukan analisis terhadap kinerja Gim Hafalan Al-Qur’an 

Bagi Anak TK. Berikut ini adalah uraian hasil perhitungan 

kuisioner: 

1. Kesesuaian Materi Surat Pendek dalam Al-Qur’an  

Pada pernyataan ke-1, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 4.2. Dapat disimpulkan bahwa guru setuju materi doa 

sehari-hari yang terdapat dalam game sesuai dengan materi 

pembelajaran yang terdapat di TK Islam Baiturrahim. 

2. Kesesuaian Materi Hukum Bacaan Yang Benar  

Pada pernyataan ke-2, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.6. Dapat disimpulkan bahwa guru setuju materi doa 

sehari-hari yang terdapat dalam game sesuai dengan hukum 

bacaan yang benar. 

3. Kesesuaian Materi Penulisan Dan Pemotongan Ayat 

Pada pernyataan ke-3, nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 3. Dapat disimpulkan bahwa guru ragu materi doa 

sehari-hari yang terdapat dalam game sesuai dengan 

penulisan dan pemotongan ayat doa yang benar. 

4. Penggunaan Tipe Permainan Interaktif 

 Pada pernyataan ke-4, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 4.6. Dapat disimpulkan bahwa guru setuju game 

dengan menggunakan tipe permainan interaktif menarik 

untuk dimainkan. 

5. Penggunaan Tipe Permainan Interaktif Terhadap 

Tingkat Kesulitan Permainan 

 Pada pernyataan ke-5, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 4.2. Dapat disimpulkan bahwa guru setuju game 

mudah untuk dimainkan.  

6. Antarmuka Aplikasi (tombol-tombol dalam 

aplikasi) 

pada pernyataan ke-6 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.8. Dapat disimpulkan bahwa guru setuju tombol 

yang terdapat pada aplikasi dapat dipahami dengan mudah. 

7. Antarmuka Aplikasi (petunjuk cara memainkan 

permainan) 

Pada pernyataan ke-7 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.4. Dapat disimpulkan bahwa guru ragu petunjuk 

cara memainkan permainan yang terdapat pada aplikasi dapat 

dipahami dengan mudah. 

8. Antarmuka Aplikasi (kualitas suara dan musik latar 

dalam aplikasi) 

Pada pernyataan ke-8 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.2. dapat disimpulkan bahwa guru ragu kualitas suara 

dan musik latar yang terdapat pada aplikasi sudah bagus.  

Selanjutnya hasil perhitungan dari kuisioner yang 

dibagikan kepada anak-anak tingkat sekolah dasar terdapat 

pada Tabel 4.5. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Kuisioner Anak 

 

Berdasarkan hasil kuisioner pada tabel 4.3, dapat 

dilakukan analisis terhadap kinerja Gim Hafalan Al-Qur’an 

Bagi Anak TK. Berikut ini adalah uraian hasil perhitungan 

kuisioner : 

 

1. Penggunaan Tipe Permainan Interaktif 

 Pada pernyataan ke-1, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 4. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak setuju game 

dengan menggunakan tipe permainan interaktif menarik 

untuk dimainkan. 

2. Penggunaan Tipe Permainan Interaktif Terhadap 

Tingkat Kesulitan Permainan 

Pada pernyataan ke-2, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.8. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak setuju game 

dengan menggunakan menggunakan tipe permainan 

interaktif menjadi lebih mudah untuk dimainkan. 

3. Antarmuka Aplikasi (tombol-tombol dalam 

aplikasi) 

pada pernyataan ke-3 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.8. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak setuju 

tombol yang terdapat pada aplikasi dapat dipahami dengan 

mudah. 

4. Antarmuka Aplikasi (petunjuk cara memainkan 

permainan) 

Pada pernyataan ke-4 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.4. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak ragu bahwa 

petunjuk cara memainkan permainan yang terdapat pada 

aplikasi dapat dipahami dengan mudah. 

5. Antarmuka Aplikasi (kualitas suara dan musik latar 

dalam aplikasi) 

Pada pernyataan ke-5 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3.4. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak ragu 

kualitas suara dan musik latar yang terdapat pada aplikasi 

sudah bagus. 

6. Motivasi untuk mempelajari doa sehari-hari lainnya 

Pada pernyataan ke-6 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 4. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak setuju 

N

o 

Kuisioner Respon Presentase 

ST

S 

T

S 

R S S

S 

1 Dengan menggunakan 

tipe permainan interaktif 

aplikasi ini menjadi lebih 

menarik 

  1 5 1 4 

2 Dengan menggunakan 

tipe permainan interaktif 

aplikasi ini menjadi lebih 

mudah 

  2 4 1 3.8 

3 Tombol-tombol yang 

terdapat pada aplikasi 

dapat dipahami dengan 

mudah  

  1 6  3.8 

4 Petunjuk cara 

memainkan permainan 

dan memulai hafalan doa 

dalam aplikasi dapat 

dipahami dengan mudah 

  4 3  3.4 

5 Kualitas suara dan musik 

latar yang terdapat di 

dalam aplikasi sudah 

bagus 

  3 4  3.4 

6 Setelah menggunakan 

aplikasi ini, saya 

termotivasi untuk 

menghafal doa sehari-

hari lainnya  

   7  4 

7 Dengan menghafal doa 

sehari-hari tersebut, 

menghafal surat pendek 

menjadi lebih 

menyenangkan  

   6 1 4.14 



permainan ini dapat memotivasi mereka untuk mempelajari 

doa sehari-hari lainnya. 

7. Belajar dan menghafal doa sehari-hari menjadi lebih 

menyenangkan  

Pada pernyataan ke-7 rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 4.14. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak setuju 

mempelajari dan menghafal doa sehari-hari dapat menjadi 

cara yang menyenangkan untuk mempelajari doa sehari-hari. 

. 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan 

Gim Hafalan Al-Qur’an Bagi Anak TK Melalui Pendekatan 

Animasi antara lain : 

1. Antarmuka dari game yang dibuat telah sesuai 

dengan perancangan, kemudian berdasarkan 

kesimpulan hasil pengujian pada poin 3, antarmuka 

tombol-tombol dan petunjuk yang terdapat didalam 

permainan dapat dibuat menjadi lebih interaktif dan 

lebih menarik supaya dapat dipahamai dengan 

mudah oleh pengguna, dan kualitas suara doa dan 

musik latar yang juga perlu ditingkatkan agar 

permainan menjadi lebih menyenangkan. 

2. Gim Hafalan Al-Qur’an Bagi Anak TK telah 

berhasil dibuat, kemudian berdasarkan kesimpulan 

hasil pengujian pada poin 1 penggunaan tipe 

permainan interaktif membuat game menjadi lebih 

menarik dan mudah untuk dimainkan. 

3. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian pada poin 

5, game ini dapat memotivasi anak-anak untuk 

mempelajari doa sehari-hari lainnya selain yang 

terdapat pada aplikasi. 

 

B. Saran 
 Gim Hafalan Al-Qur’an Bagi Anak TK Melalui 

Pendekatan Animasi, penulis berharap untuk pengembangan 

aplikasi selanjutnya sebagai berikut : 

1. Mempermudah tingkat kesulitan dari permainan 

2. Membuat animasi yang lebih bagus dan interaktif 

3. Menambah fitur agar permainan lebih menarik 

4. Memperbagus kualitas suara doa dan musik latar 

pada aplikasi 

•  
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