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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

            Sepanjang  perjalanan hidup manusia tidak  akan terlepas dari apa 
yang disebut  pendidikan.  Pendidikan pada dasarnya adalah untuk 
mengembangkan potensi  invidual  sebagai  manusia  sehingga  dapat 
hidup secara optimal, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari 
masyarakat serta memiliki nilai-nilai  moral dan sosial sebagai  pedoman  
hidup.1   
Oleh  karena itu, pendidikan memegang peranan  penting  dalam  

menentukan  hitam  putihnya  manusia,  dan  akhlak  juga jadi  standar  

kualitas  manusia,  artinya  baik  buruknya  akhlak  salah  satu  indikator  

berhasil  tidaknya  pendidikan. 

 Demi menyelamatkan dan memperkokoh aqidah Islamiah anak, 

pendidikan  anak  harus  dilengkapi  dengan  pendidikan  akhlak  yang  

memadai.  Al Qur’an sendiri banyak sekali ayat yang menyindir, 

memerintahkan atau menekankan  pentingnya  akhlak bagi  setiap  hamba  

Allah  yang  beriman.  Maka dalam  mendidik  akhlak  kepada  anak-anak, 

selain  harus  diberikan  keteladanan  yang  tepat, juga harus ditunjukan 

tentang  bagaimana  harus  menghormati dan seterusnya.    Pendidikan  

akhlak  sangat  penting  sekali,  bahkan  Rasul sendiri  diutus  oleh  Allah 

untuk  menyempurnakan akhlak.2 

                                                            
1 Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar 
Baru, 1991), hlm. 2. 
2 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), 
hlm. 117 
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Diriwayatkan dari abu hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: 

 
" Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji 
(H.R. Ahmad)” 
 
 Pendidikan  akhlak  dan budi pekerti sebagai salah satu aspek  

pendidikan Islam  yang  harus   mendapat  perhatian  serius,  akhlak  

merupakan  salah  satu ajaran yang terpenting, sebab dalam kehidupan 

sehari-hari kita tidak dapat melepaskan  diri  dari  kehidupan  sosial, baik  

sesama  manusia  maupun dengan  alam sekitar  dan  terlebih  lagi  dalam  

hubungan  dengan  Allah  sang  Pencipta. 

 Semasa   anak-anak  jika  jauh  dari  pendidikan   akhlak, tidak 

diragukan lagi kalau  anak  tersebut   akan  tersesat  dalam  pergaulan. 

Pendidikan akhlak  harus  mendapat  perhatian serius.  Maka dari itu, 

orang tua, guru dan pendidik  harus  berusaha  semaksimal  mungkin untuk 

mengarahkan anak atau peserta  didik  ke  arah  yang baik, supaya menjadi 

generasi yang mempunyai akhlakul  karimah.  

 Masa kanak-kanak dari usia 3-6 tahun disebut dengan masa 

prasekolah merupakan  masa  bahagia  dan  masa  memuaskan  kreatifitas, 

seperti  bermain boneka, suka cerita,  permainan  drama,  menyanyi, 

menggambar dan lain sebagainya. 

 Sebagai  pendidik  orang  tua  maupun  guru  bertanggung jawab 

terhadap  kesejahteraan  jiwa  anak.  Kedua  pendidik  tersebut  

mempunyai wewenang  mengarahkan  perilaku  anak  dengan  

sebagaimana  yang  diinginkan.  Orang  tua bertanggung  jawab  
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merangsang  dan  membina  perkembangan  intelektual  anak serta  

membina  pertumbuhan  sikap  dan  nilai-nilai  yang  baik dalam  

pembinaan  anak  dan  diharapkan  ada  saling  pengertian  dan kerja sama 

yang erat antara keduanya,  dalam  mencapai  usaha  dan tujuan  bersama 

yaitu  kesejahteraan  jiwa anak. 

 Peranan  sekolah  terhadap  pendidikan  sangat  penting  mengingat  

sekolah  merupakan   pertengahan  antara  media  masyarakat  yang  luas.  

Terhadap lingkungan keluarga,  seorang  anak  hanya  bergaul  dengan  

beberapa  individu  saja  yang  sifat-sifat  jasmani  atau  karakteristik  

psikologi  dan  sosialnya mengalami perubahan yang cukup lambat. 

Lingkungan keluarga anak bisa bergaul dengan baik, menerima  dan  

memberi  atau  terkadang   mengalami  masalah  yang  menyangkut 

dirinya  sendiri.  Juga  di  lingkungan  inilah  anak  dapat  memenuhi 

segala  kebutuhan.  Semua  itu adalah tergantung  pada  pertumbuhan  

sosialnya  yang  di terima  dalam  keluarganya.3 

 Usia dini merupakan masa keemasan atau Golden Age dalam 

perkembangan manusia.  Menurut Montessori, usia keemasan merupakan 

masa dimana anak mulai peka menerima berbagai stimulasi dan berbagai 

upaya pendidikan dari lingkungan keluarga, teman-teman dan masyarakat 

baik disengaja maupun tidak disengaja.  Anak-anak tersebut mulai masuk 

pendidikan usia pra sekolah atau 3-6 tahun belum mengenal ajaran-ajaran 

sekolah misalnya pendidikan akhlak dan pendidikan Islam lainya, tidak 

                                                            
3 Muhammad Jamaludin Ali Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta:Pustaka al Kautsar, 
2001), hlm. 155-156 
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mengherankan jika pada usia pra sekolah sering kali bertingkah laku 

beracak-acakan, sikapnya kurang sopan, berbicara kotor, bertengkar 

dengan teman dll.  Hal inilah yang mendasari peneliti mengambil judul 

 “ Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah di TK 

Dharma Wanita 09 Curungrejo Kepanjen”.  Sedangkan memilih judul 

tersebut karena sangatlah penting mendidik anak sejak dini, dapat 

memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa anak.  Sehingga 

menjadikan anak berakhlakul karimah. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah di atas, maka  

permasalahan  yang diangkat adalah: 

1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pendidikan  akhlak  anak  usia pra 

sekolah di TK Dharma Wanita  09  Curungrejo  Kepanjen? 

2. Apa  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  

pendidikan  akhlak anak usia pra sekolah di  TK  Dharma  Wanita  09  

Curungrejo  Kepanjen ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a.  Guna mendiskripsikan  pelaksanaan pendidikan  akhlak  anak usia pra 

sekolah  di  TK  Dharma  Wanita  09  Curungrejo  Kepanjen. 

b. Mengidentifikasikan  faktor  penghambat  dan  pendukung 

pelaksanaan  akhlak anak usia pra sekolah di  TK  Dharma  Wanita 09 

Curungrejo Kepanjen. 
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    D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian skripsi ini : 

a. Memberikan  wacana  pemikiran  bagi  dunia  pendidikan,  

khususnya  bagi 

dunia  pendidikan   akhlak  pada lembaga taman kanak-

kanak.Memberikan  kontribusi  pemikiran  positif  sebagai  upaya  

membantu   memecahkan  masalah  bagi  dunia  pendidikan  

akhlak  pada lembaga taman kanak-kanak. 

E. Batasan Istilah 

 Guna  membatasi agar  penulis  tidak  terlalu  luas  dalam 

pembahasanya  serta memperoleh   jawaban   tentang  materi  

penulisan  ini,  maka  lingkup  pembahasan ini  dibatasi  pada: 

1. Pelaksanaan 

 Menurut peneliti pelaksanaan adalah suatu proses tindakan 

yang melalui beberapa tahapan diantaranya, satu tahapan awal, dua 

tahapan inti, tiga tahapan istirahat, empat kegiatan akhir.4  Proses 

pelaksanaanya meliputi strategi, metode, media, sarana dan kondisi 

suasana pembelajaran akhlak serta evaluasi.  

2. Pendidikan 

 Secara etimologi pendidikan diartikan dengan proses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok 
                                                            
4 http://www.gogle.co.id 
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orang dalam usaha mendewasakan kepribadiannya melalui upaya 

pengajaran atau pelatihan.5 Menurut peneliti pendidikn merupakan 

suatu pembelajaran yang harus didapatkan oleh seorang anak didik, 

dengan pendidikan ini diharapkan bisa merubah prilaku anak didik 

baik dari sikap, etika dan tindakan . 

3. Akhlak 

 Kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari “Khuluk: 

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.6 

Menurut Imam al Ghazali menyatakan akhlak ialah daya kekuatan 

(sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-

perbuatan yang spontan tanpa memerlukan banyak pertimbangan 

pemikiran.7 Akhlak menurut peneliti adalah tingkah laku, pikiran, 

perasaan dan sikap yang tertanam pada diri seseorang sesuai 

dengan al-qur’an dan hadist. 

4. Anak prasekolah 

 Anak prasekolah  adalah mereka yang berusia  antara 3 - 6 

tahun menurut Biechler dan Snowman (1993).  Menurut peneliti 

usia pra sekolah yaitu anak yang berusia 4 - 5 tahun kelas (A) yang 

ada di TK Dharma Wanita 09 Curungrejo.  Pada usia pra sekolah 

dalam penanaman akhlak pada anak sangatlah penting, karena pada 

usia ini adalah tahapan yang tepat pada anak.  Anak usia 4 sampai 
                                                            
5 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet III, hlm. 
232. 
6 Hamzah Ya’kub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1983), cet II, hlm. 11. 
7 Zainuddin dan Muhammad Zamhari, Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak, (Bandung: CV. 
Pustaka Setia, 1999), hlm. 73. 
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5 tahun adalah usia-usia anak merekam, meniru dan meneladani 

sehingga penanaman akhlak sangat kuat.  

5. Taman Kanak-kanak 

 Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan 

prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak 

usia 4 tahun sampai  memasuki  pendidikan dasar.8  Menurut 

peneliti taman kanak-kanak adalah tempat bermain dan belajar usia 

dini untuk mengekspresikan diri pada anak, dimana taman kanak-

kanak merupakan wahana yang baik untuk penanaman akhlak pada 

anak, karena tempat taman kanak-kanak tersebut dapat dijadikan 

tempat bermain sambil belajar dan bersosialisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Sumarti, op.cit., hlm.59. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini pembahasan diklasifikasikan menjadi lima bab.  

Adapun sistematikan  penulisan  pembahasan  ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab  ini  merupakan  pengantar secara umum yang berkaitan 

dengan tema yang diangkat,  sub  bab  dalam pendahuluan ini 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan Istilah, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Bab  ini  berisikan  pembahasan yang berisi tentang landasan teori 

yang berkaitan dengan  tema  yang  diangkat,  pertama  yaitu  

pengertian  anak  usia pra sekolah, perkembangan anak usia pra 

sekolah, pentingnya pendidikan akhlak bagi anak usia pra sekolah.  

Kedua yaitu tentang pengertian pendidikan, akhlak, dasar dan 

tujuan pendidikan akhlak, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan akhlak anak usia pra sekolah. 

Bab III : Laporan Hasil Penelitian 

Bab ini berisikan metode penelitian, bab ini sebagai “pisau”  

analisis terhadap penelitian ini, yang meliputi : pendekatan, 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa 

data, dan uji keabsaan hasil penelitian. 



 
 

9 
 

Bab IV : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Akhlak  

  Bab ini peneliti menyajikan tentang penyajian data berupa latar 

belakang TK, visi misi TK, hasil observasi, hasil wawancara dan 

hasil dokumentasi.  Sementara itu pembahasan dalam bab ini 

berupa proses pembelajaran faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran dan orientasi pembelajaran. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi  

beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat 

memberi manfaat bagi pihak sekolah. 

 


