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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pembelajaran Aqidah dan Akhlak 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik pada suatu 

lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses membantu peserta didik agar 

bisa belajar dengan baik. Pembelajaran merupakan hal yang penting dan tidak dapat 

ditinggalkan dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan dengan pembelajaran manusia 

mampu menjadikan harkat martabat dirinya menuju pola berfikir yang lebih maju dan ilmiah. 

Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Lembaga atau instansi yang 

mneyediakan pembelajaran banyak dijumpai, contohnya sekolah, lembaga kursus, lembaga les 

dan lain-lain. Pembelajaran dapat juga diartikan sebagai pendidikan. Dalam pemebelajaran 

Aqidah dan Akhlak proses pembelajaran dapat daiarahkan menuju kemampuan peserta didik 

untuk memahami rukun iman untuk dijadikan perilaku sehari-hari serta sebagai bekal untuk 

bermasyarakat.  

Berkaitan dengan pendidikan yang berlandaskan ketuhanan, pendidikan aqidah dan 

akhlak  merupakan upaya untuk menanamkan ajaran Agama Islam kepada manusia agar 

tercermin pribadi muslim yang baik. Selain dipelajari, aqidah dan akhlak tersebut wajib 

diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Akhlak adalah untuk menyiapkan 

siswa agar memahami ajaran Islam terutama dalam Aqidah dan Akhlak. Aqidah adalah salah 

satu bentuk peraturan dari agama yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan, atau yang 

berkaitan dengan kegiatan beribadah (Ginanjar & Kurniawati, 2017). Setiap manusia pasti 

memiliki keyakinan tentang kehudupannya sendiri. Dalam hal ini adalah kepercayaan 

beragama. Kepercayaan beragama  merupakan pondasi yang dapat membentuk pribadi 

manusia yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka ayat dapat dijadikan dasar 

dalam Aqidah adalah dalam firman Allah pada surat An-Nisaa ayat 135: 
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 

keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. Jikan dia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisaa,4:135). 

Dari berbagai penjelasan di atas mengenai Aqidah, dapat disimpulkan bahwa Aqidah 

pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan keimanan, karena pokok ajarannya sama. Yaitu 

tentang kepercayaan kepada Rukun Islam. 

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, melainkan memang sudah ada (Nata, 2013). Secara terminologi, akhlak yaitu perilaku 

seseorang yang didorong oleh keinginannya untuk melakukan suatu perbuatan baik. Menurut 

Ali Abdul Halim Mahmud (2004:28) dengan merujuk pendapat Imam al-Ghazali, menurutnya 

kata al-Khalaq (fisik) dan al-Khuluq (Akhlak) adalah dua kata yang cukup sering digunakan 

secara bersama-sama. Seperti “Fulan husnu al-khalaq wa al-khuluq” yang artinya: “seseorang 

yang baik lahirnya dan batinnya” sehingga yang dimaksud dengan al-khalaq adalah bentuk 

nyatanya. 

Dapat disimpulkan bahwa aqidah dan akhlak adalah kesadaran dalam diri tanpa adanya 

rasa ragu 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. 

 

2.2 Tujuan Pembelajaran Aqidah dan Akhlak 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan kepadanya berupa akal 

pikiran yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan pembeda manusia 

dengan manusia lainnya. Bedasarkan Permenag No. 2 Tahun 2008 tentang tujuan pembelajaran 

Aqidah Akhlak adalah: memberikan kemampuan dasar pada siswa tentang Aqidah Islam untuk 

mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia sebagai sebagai anggota masyarakat dan sebagai 

warga negara. Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam yaitu untuk membentuk manusia yang 
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bermoral, sopan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, dan beradab. Dengan 

kata lain pendidikan akhlak memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki nilai. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka kapanpun dan dimanapun merupakan sarana pendidikan 

akhlak. Setiap pendidik harus memiliki akhlak yang baik agar peserta didik juga memeiliki 

akhlak yang baik. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menghubungkan antara pengertian 

Aqidah Akhlak dengan tujuan pembelajaran kedua materi tersebut, baik secara formal di 

sekolah dan lembaga pembelajaran ataupun di luar sekolah. 

 

2.3 Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini 

Definisi Pendidikan Anak Usia Dini  

Hartoyo sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fadlillah (2016: 66), mendeskripsikan 

pendidikan anak usia dini sebagai berikut: 

a. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.  

b. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, emosi, dan 

spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku agama), bahasa, dan komunikasi.  

c. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan pendidikan anak usia dini disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.  

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0-

6 tahun, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan segala kemampuan 

(potensi) yang ada 13 dalam diri anak dalam rangka mempersiapkan pendidikan lebih lanjut 

(Muhammad Fadlillah, 2016: 67).  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir 

sampai usia enam 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 dalam jalur formal, nonformal, 

dan informal (Maimunah Hasan, 2009: 15).  

Ki Hadjar Dewantara (2013: 282) berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan di mana anak belum belajar menggunakan pikirannya, melainkan anak belajar 
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dalam masa pertumbuhannya. Pendidikan anak usia dini dapat berupa permainan, nyanyian, 

bercerita, bekerja secara bermain-main, serta memelihara tanaman, bunga, dan sayuran.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan sebelum 

pendidikan dasar yang diperuntukan anak usia 0-6 tahun yang bertujuan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis anak dalam rangka mempersiapkan 

anak ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

 

2.4 Pengertian Anak Usia Dini 

Terdapat beberapa definisi tentang anak usia dini. Definisi yang pertama, anak usia dini 

yaitu  anak yang berusia nol tahun sampai dengan berusia kurang lebih delapan tahun. Definisi 

yang kedua, menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Butir 14 yang menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya 

pembinaan  ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dapat 

dilakukan melalui pemberian pendidikan sederhana untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan untuk memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia dini 

adalah anak yang berusia nol tahun  sampai dengan 6 atau 8 tahun.  

Pendidikan bagi anak usia dini adalah hal yang penting, banyak  yang dapat diambil dari 

proses pendidikan ini. Muhammad Fadlillah (2016: 73-75) mengatakan beberapa fungsi 

pendidikan anak usia dini di antaranya yaitu: 

1. Untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Setiap anak memiliki potensi yang sangat banyak dan bervariasi, 

pendidikan di sini fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut 

supaya bisa lebih terarah dan mampu berkembang lebih optimal supaya akan dapat 

memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian 

pendidikan dapat menjadi jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang dicita-

citakan. 

2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak 

merupakan bagian dari suatu masyarakat. Anak akan hidup di masyarakat dan segala 

kebutuhannya dapat terpenuhi melalui masyarakat pula. Masyarakat di sini memiliki 

arti yang sangat luas. Setiap lingkungan sekitar di tempat ia berada itu juga merupakan 

masyarakat bagi dirinya dan ia secara otomatis tidak akan bisa terlepas begitu saja 

dengan masyarakat. Dalam waktu yang singkat atau lama, ia pasti akan kembali dan 



10 

 

hidup dalam masyarakat. Untuk itu, fungsi pendidikan anak usia dini adalah dalam 

rangka mempersiapkan anak untuk mengenal dunia sekitar, mulai dari yang terkecil 

hingga yang lebih luas, seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum di 

sekitarnya.  

3. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Dalam setiap kehidupan 

pasti ada suatu aturan atau tata tertib yang wajib diikuti dan ditaati, tanpa kecuali oleh 

anak usia dini. Peraturan-peraturan tersebut dalam rangka untuk menciptakan 

kedisiplinan dalam diri seseorang. Tentunya untuk membentuk kedisiplinan dalam diri 

seseorang tidaklah mudah, selain harus ditanamkan sejak dini, juga membutuhkan 

proses yang lama dan berkelanjutan. Di sinilah salah satu fungsi pendidikan anak usia 

dini, yaitu mengenalkan peraturan-peraturan pada diri anak sehingga kedisiplinan akan 

tertanamkan pada dirinya. Misalnya peraturan yang sederhana di sekolah ialah anak 

harus berangkat pagi, berpakaian yang rapi, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Dari peraturan atau tata tertib yang sederhana inilah, anak dapat mulai berlaku disiplin. 

Bila hal ini terus berlangsung, secara otomatis seorang anak dapat menjalankan 

peraturan-peraturan yang lebih besar. Semua itu akan dapat terwujud dengan adanya 

pendidikan. Oleh karenanya, inilah pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, yaitu 

untuk mengenalkan peraturan dan menanamkan kedisplinan dalam kehidupannya. 

4. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Fungsi 

pendidikan anak usia dini yang terakhir adalah untuk memberikan kesempatan pada 

anak untuk menikmati masa bermainnya. Hal ini tidak dapat terlepaskan karena anak 

usia dini memang masanya bermain. Tidak heran bahwa prinsip utama dalam 

pembelajaran anak usia dini adalah belajar sambil bermain. Artinya, pembelajaran 

dapat dilakukan dengan pemainan-permainan yang mengasyikan dan menyenangkan 

sehingga anak tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran tetapi mendapatkan hak-

haknya untuk bermain sebagaimana anak-anak seusianya. Jadi, dalam pendidikan anak 

usia dini bermain merupakan hal yang utama yang wajib diberikan supaya anak dapat 

menikmati masa kecilnya dengan menyenangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa fungsi pendidikan anak usia dini di antaranya untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya, mengenalkan anak pada dunia sekitar, mengenalkan peraturan dan 

menanamkan kedisplinan pada anak, serta memberikan kesempatan pada anak untuk 

menikmati masa bermainnya. 
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2.5 Multimedia 

Multimedia adalah suatu media yang berpaduan dari berbagai bentuk aspek informasi, 

seperti teks, grafik, animasi, video interaktif maupun suara sebagai pendukung untuk tercapai 

tujuannya yaitu menyampaikan informasi atau  hiburan. Multimedia dikategorikan menjadi 2 

macam, yaitu mulitimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier yaitu multimedia 

yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang bisa dioperasikan. Multimedia ini berjalan 

secara berurutan, contohnya: TV dan film. Multimedia interaktif adalah multimedia yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol (atau alat bantu seperti komputer, HP dan lain-lain) yang 

dapat dioperasikan, sehingga pengguna dapat memilih hal yang diinginkan untuk proses 

selanjutnya.  

Multimedia tidak hanya digunakan sebagai media hiburan saja namun dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran. Menurut Fenrich, 1997 (Gatot Pramono, 2008) manfaat 

multimedia sebagai alat pembelajaran terlebih dulu mereka memahami bagaimana 

menggunakan multimedia di dalam pembelajaran, contohnya adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, artinya siswa 

yang mengontrol pembelajaran. 

2. Siswa belajar dari pengajar komputer yang paham dengan kemampuan dari siswa. 

3. Siswa menjadi terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh manfaatnya 

secara langsung. 

4. Siswa dapat menikmati privasi mereka karena tak perlu malu saat melakukan 

kesalahan. 

5. Belajar dapat dilakukan kapan saja.  

 

2.6 Review Aplikasi Sejenis 

Sebelum penelitian ini sudah terdapat beberapa aplikasi sejenis. Salah satu contohnya 

adalah Kuis Akidah Akhlak yang dikembangkan oleh Vinarsh Studio tahun 2019  Aplikasi 

tersebut merupakan media pembelajaran yang dapat diunduh secara gratis. Pada Kuis Akidah 

Akhlak ini hanya terdapat 1 menu utama yaitu bermain,. Di dalam bermain, gim ini 

memberikan kuis dengan 20 pertanyaan mengisi jawaban dengan pilihan huruf jawaban 

diletakkan dibawahnya secara acak. Perbandingan aplikasi sejenis terdapat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Sejenis 

No  Fitur Aplikasi  Kuis Akidah Akhlak Yang diusulkan  

1. Rancangan Kerja Android Desktop  

2. Isi Tidak ada Materi  Aqidah dan 

Akhlak sesuai dengan 

kurikulum 2013 

  

3. Skenario 

Permainan 

mengisi jawaban 

dengan pilihan huruf 

jawaban diletakkan di 

bawahnya secara acak  

Menjawab pertanyaan 

setelah angka acak 

keluar 

Menjawab pertanyaan 

berupa dua pilihan  

Menjawab pertanyaan 

dengan cara drag and 

drop 

Harus menjawab benar 

untuk dapat ke soal 

berikutnya 

 

4. Scoring Ada Tidak ada 

5. Intruksi 

Permainan 

Tidak ada Tidak ada 

 

  


