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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Aqidah adalah salah satu bentuk disiplin dari agama yang berkaitan dengan keyakinan 

dan keimanan, atau yang berkaitan dengan amal ibadah (Ginanjar & Kurniawati, 2017). Dalam 

kehidupan, aqidah yang baik harus berjalan selaras dengan akhlak yang baik pula. Sedangkan 

akhlak sendiri dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata sifat dari kata akhlaqa yang 

berarti perangai, kelakuan, tabiat, watak, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik dan 

agama. Akar kata akhlak dari akhlaqa ada yang berpendapat memiliki arti isim jamid (isim 

yang tidak memiliki akar kata) melainkan memang sudah ada (Nata, 2013). Secara terminologi, 

akhlak yaitu perilaku seseorang yang didorong oleh keinginannya untuk melakukan suatu 

perbuatan baik. Dapat disimpulkan bahwa aqidah dan akhlak adalah kesadaran dalam diri tanpa 

adanya rasa untuk mengimani Allah SWT serta untuk berperilaku dan berbudi pekerti yang 

baik dalam kehidupan sehari hari berdasarkan Al-quran dan hadist. Aqidah dan akhlak 

bertujuan untuk menanamkan ajaran islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aqidah dan akhlak tentu akan sangat 

berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat. Anak usia dini yang tidak bisa memahami aqidah 

akhlak akan terseret pada perilaku tidak baik. Perilaku tersebut bermacam-macam, seperti 

merokok, berbohong, membolos sekolah, menggunakan uang sekolah untuk jajan, mencuri 

uang orang tua, dan pada tahap kenakalan remaja yang bersifat kriminal seperti tawuran, 

menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang serta seks bebas (Novi Wahyu Hidayati, 

2016). Kenakalan remaja ini tentu sangat mencemaskan berbagai pihak, terutama untuk orang 

tua dan pendidik. Salah satu cara agar anak usia dini tidak terjerumus   perilaku tersebut ketika 

remaja adalah dengan pendidikan sejak usia dini, sebagaimana yang dipaparkan Serena Masino 

and Miguel Nin O-Zarazüa bahwa di negara berkembang seperti Indonesia sangat dibutuhkan 

kegiatan pendidikan yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang dapat menjamin peserta didik bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi 

yang unggul (Serena Masino & Miguel Nin O-Zarazüa, 2016). 

Agar dapat menambah motivasi dalam belajar, proses pembelajaran aqidah dan akhlak 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu pembelajaran yang menarik. Menggabungkan 



2 

 

permainan dengan pembelajaran tentunya sangat menarik bagi anak usia dini. Adapun manfaat 

dari alat bantu pembelajaran antara lain adalah untuk melatih anak untuk mengasah 

kemampuan motorik, melatih konsentrasi, melatih bahasa dan wawasan (Suryadi, 2007). 

Media pembelajaran di dalam teknologi tentunya akan membuat rasa ingin tahu anak menjadi 

lebih besar. Media teknologi yang sangat berkembang pesat adalah faktor utama untuk anak 

usia dini juga mempelajarinya sejak dini. Salah satunya dengan cara pembuatan gim. 

Salah satu jenis gim yang sering digunakan untuk jenis gim adalah storytelling. 

Storytelling merupakan gim yang menceritakan perbuatan atau kejadian dan disampaikan 

secara lisan yang bertujuan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang 

lain (Bachtiar, 2005). Dalam perkembangannya, storytelling digunakan untuk media 

pembelajaran berbasis multimedia dengan sebutan “Digital Storytelling”. Digital storytelling 

sendiri memiliki arti penyatuan antara cerita dan teknologi yang berkeseninambungan dan 

indah serta terbukti menjadi daya tarik yang kuat dalam praktik pendidikan (Marsya Rossiter 

& Penny A. Garcia, 2010). Sejumlah peneliti mendukung penggunaan alat penarik perhatian 

untuk membantu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran (Bumark, 2004) dan sebagai 

jembatan antara pengetahuan yang ada dan pengetahuan baru (Ausbel, 1978). Dalam gim 

storytelling pemain digambarkan sebagai  karakter dan gim tersebut menuntut pemain untuk 

melakukan hal yang seharusnya dilakukan dalam permainan tersebut. Dalam penelitian ini, gim 

digital bekerjasama dalam proses pembelajaran di PAUD Dahlia khususnya untuk 

pembentukan aqidah dan akhlak. Penelitian ini ditujukan untuk membuat sebuah media 

pembelajaran yang menarik untuk anak usia dini yang mengacu pada pembentukan kepribadian 

aqidah dan akhlak dan menggunakan teknologi sebagai medianya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

yang diangkat adalah: 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran aqidah dan 

akhlak untuk anak usia dini? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, mudah dipahami dan topik bahasannya 

tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan 

ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Media pembelajaran berbasis dekstop. 

2. Media pembelajaran dibuat untuk anak paud usia 2 sampai 4 tahun. 

3. Materi berisi tentang pendidikan agama Islam dasar tentang pengetahuan aqidah             

dan akhlak pada jenjang PAUD. 

4. Lokasi penelitian berada di PAUD Dahlia Karangtalun, Ngluwar, Magelang. 

5. Menggunakan jenis gim Storytelling. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sebuah aplikasi digital tentang pembelajaran 

aqidah dan akhlak untuk anak usia dini sehingga dapat membantu  siswa  berperilaku terpuji 

dan memudahkan guru menyampaikan materi tentang aqidah dan akhlak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Meningkatkan Memberikan pelajaran tentang aqidah dan akhlak. 

2. Membantu anak-anak untuk memahami aqidah dan akhlak. 

3. Membantu guru untuk mengajarkan aqidah dan akhlak. 

4. Melakukan kegiatan sehari-hari sesuai aqidah dan akhlak ajaran agama Islam. 

5. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama makhluk ciptaan Allah SWT. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ini dilakukan agar pembuatan aplikasi dapat lebih terarah sesuai 

rencana dan mencapai tujuan pembuatan aplikasi yang diharapkan. Adapun metodologi yang 

diterapkan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metodologi penelitian adalah sebuah cara berurutan yang dilakukan dalam penelitian. 

Metode yang digunakan untuk membantu dalam pengerjaan penelitian ini antara lain: 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode dalam pengembangan sistem ini menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation), tahap-tahap nya yaitu meliputi: 
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a. Analysis/Analisis 

Langkah pertama pada metode ini adalah analisis. Analisis kebutuhan pengguna dan 

kebutuhan perangkat lunak maupun keras apa saja yang aakan digunakan dalam 

pengembangan aplikasi ini. 

b. Design/Desain 

Desain aplikasi diawali dengan proses menggambarkan konsep gim dalam bentuk 

storyboard dan rancangan antarmuka sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber. 

c. Development/Pengembangan 

Pada tahap ini hasil dari konsep aplikasi dibuat menggunakan aplikasi Adobe Flash 

Profesional CS6, lalu dilanjutkan mengemas materi mengunakan aplikasi Corel Draw X7 

dan Audacity. 

d. Implementasi/Implementasi 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi di PAUD Dahlia guna mengetahui hasil ataupun 

dampak dari aplikasi. 

e. Evaluation/Evaluasi 

Melakukan evaluasi terhadap aplikasi untuk mengetahui hasil dari pengujian apakah 

aplikasi yang dibuat sudah layak dan sesuai dengan yang di harapkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang 

mencakup gambaran dari keseluruhan masalah dan penyelesesaiannya. Sistematika 

penyusunan terdiri dalam 5 bab yang isinya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujun 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi pembahasan dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

Teori yang dijelaskan antara lain materi serta istilah-istilah yang berhubungan dengan pelajaran 

agama islam, aqidah akhlak, media pembelajaran, multimedia. 
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BAB III METODOLOGI 

Memuat uraian metode penelitian yang terdiri dari analisis dari kebutuhan, perancangan 

aplikasi ke dalam bentuk storyboard dan rancangan antarmuka, pengembangan aplikasi, 

rencana implementasi dan evaluasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi uraian hasil penelitian dari setiap aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan media 

pembelajaran aqidah dan akhlak untuk anak usia dini berbasis multimedia. Selain itu, di dalam 

bab ini juga berisi hasil pengujian dari aplikasi untuk mengetahui kelebihan dan juga 

kekurangan aplikasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil pembuatan media 

pembelajaran aqidah dan akhlak untuk anak usia dini berbasis multimedia. Bab ini juga berisi 

saran-saran yang membangun untuk pengembangan aplikasi yang lebih baik di masa yang akan 

datang.  

 

 

 

 

 

  


