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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi keprihatinan merosotnya nilai-nilai 

moral anak, anak kurang berperilaku mulia dan sopan, berkata kasar, kurang 

menghormati orang tua, guru dan juga perilaku amoral la innya. Maraknya 

tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, seperti yang 

diberitakan VIVA news (2015),  Komisi Nasional Perlindungan Anak 

(Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan 

anak usia sekolah terjadi di sepanjang kuartal pertama tahun 2014. Jumlah 

itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, pelecehan 

seksual, narkoba dan tindakan amoral la innya yang merusak mental anak 

yang dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Kondisi 

demikian semakin diperparah dengan kurangnya kepedulian lembaga 

pendidikan dalam membekali  anak dengan nilai-nilai moral yang menjadi 

karakter anak, atau bisa dikatakan kegagalan lembaga pendidikan dari 

Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) untuk menyiapkan 

anak menjadi pribadi berakhlaqul karimah, sopan santun  dan berkarakter.  

 Menurut Lickona (2013), dari seluruh persoalan moral ini, tidak ada 

yang lebih menggugah keprihatinan daripada meningkatnya tindak 

kekerasan remaja. Sejak tahun 1978 sampai 1988, berdasarkan statistik FBI. 

Pelaku perkosaan oleh remaja putra berusia  13 dan 14 tahun meningkat 

hampir dua kali lipat, selama kurun 20 tahun (1968 – 1988), terjadi 

peningkatan sebesar 23 % dalam semua tindak kejahatan dengan kekerasan, 
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pembunuhan, perkosaan, perampokan dan penyerangan, dengan pelaku 

remaja putra ataupun putri berusia 17 tahun ke bawah.  Salahuddin (2013),  

dekadensi moral pemuda Indonesia pada saat ini terdiri dari dua masalah 

yaitu ; 1) masalah sosial yang meliputi ; a) penggunaan NAPZA dan obat 

terlarang sekitar 1,5 % penduduk Indonesia merupakan pemakai narkoba, 78 

% korban yang tewas akibat narkoba berusia antara 19 – 21 tahun, b) 

hubungan seksual pranikah dan aborsi pertumbuhan budaya seks, yakni 

kehamilan di luar nikah rata-rata 17 % per tahun dan pelaku bermuara 

melakukan aborsi dan hamil di luar nikah 2,4 juta jiwa pertahun, c) 

perkelahian, tawuran dan kekerasan, d) kriminalitas remaja penyebab 

utamanya 93 %  anak pernah mengalami tindak kekerasan di rumah dan 

sekolah (save the children di 10 propinsi), e) radikalisme. 2) masalah 

kebangsaan meliputi ; a) solidaritas sosial rendah, b) semangat kebangsaan 

rendah, c) semangat bela negara rendah, d) semangat persatuan dan kesatuan 

rendah. Apabila ditelusuri lebih dalam bangsa Indonesia sebenarnya sedang 

mengalami krisis kepribadian  

Menurut Furqon  (2016), fenomena degradasi m oral yang mewabah di 

tengah masyarakat akhir-akhir ini sangat menghawatirkan, buruknya akhlaq 

generasi muda saat ini dan mengapa akhlaq generasi muda terkikis dari 

moral agama ?. Menurutnya prinsip pedagogi (sistem mengajar) dalam 

pendidikan sangat berperan dalam menghasilkan generasi yang unggul pada 

masa depan, karena itu memasukkan unsur spiritualitas menjadi bagian 

penting dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan krisis moral 

Bangsa. Kondisi tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya pembelajaran 
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nilai-nilai moral menjadi core pendidikan di Indonesia untuk mengatasi 

carut marut dan kemelut moral bangsa yang sudah diambang kehancuran, 

dan sudah seharusnya nilai-nilai moral diajarkan kepada anak sejak anak 

usia Taman Kanak-kanak dengan harapan nilai-nilai moral tersebut akan 

lebih tertanam dalam jiwa anak mengingat karakteristik anak usia Taman 

Kanak-kanak merupakan anak usia dini  (golden age) yang mudah dibentuk 

dan dibimbing sehingga nilai-nilai moral akan menjadi karakter anak, dalam 

hal ini diperlukan waktu yang panjang dan upaya pendidikan yang sungguh-

sungguh untuk mengatasi kondisi tersebut. 

Pembelajaran nilai-nilai moral merupakan upaya untuk menyiapkan 

anak  mempunyai kepribadian mulia dan karakter unggul sebagai m odal 

dalam menghadapi masa depannya. Menurut Salahuddin (2013), kaum  

terpelajar merupakan aset masa depan bangsa Indonesia, menyiapkan 

mereka dengan karakter unggul dan berjiwa kepemimpinan berarti 

menyiapkan sosok manusia yang berkarakter kuat yang dapat memberi 

contoh dan teladan bagi rakyat yang dipim pinnya. Aqib (2011) menyatakan, 

dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penentu 

kehidupan pada masa mendatang, di tangan mereka perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara berada. Pembentukan karakter bangsa 

dan keandalan sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana 

memberikan perlakuan yang tepat kepada anak sedini mungkin. Dengan 

demikian mempersiapkan anak berkepribadian mulia, berakhlaq dan 

berkarakter unggul menjadi hal  penting dalam suatu bangsa manakala 

bangsa tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. 
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Anak usia Taman Kanak-Kanak adalah anak berusia 4 – 6 tahun, yang 

memerlukan sentuhan dan stimulasi dari para pendidik untuk 

menumbuhkembangkan fitrah yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Anak 

usia ini termasuk anak dalam masa PAUD  memiliki keunikan dan kekhasan 

dalam segala aspek kepribadiannya, hal tersebut sesuai dengan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 2, pendidikan anak usia  

dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, Pendidikan anak 

usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal 

dan/atau informal 

Anak usia Taman Kanak-kanak  termasuk katagori anak usia dini pada  

jalur  pendidikan  formal yakni anak yang ada dalam fase keemasan (golden 

age) yang membutuhkan sentuhan pendidikan yang unik dan kreatif dari 

seorang pendidik dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan 

yang menyenangkan sesuai dengan usia, kejiwaan dan karakteristik anak 

sehingga pembelajaran dapat berhasil secara maksimal. Menurut Aqib 

(2011) pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang amat 

mendasar dan stategis. Tidak mengherankan negara-negara maju sudah 

memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak usia dini.  

Pembelajaran nilai-nilai moral anak usia Taman Kanak-Kanak 

merupakan pembelajaran yang amat mendasar bahkan menjadi landasan 

perilaku anak pada masa – masa berikutnya . Apabila nilai-nilai moral 

tersebut telah tertanam serta terpatri dengan baik dalam setiap insan sejak 

dini, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa 

untuk menjalani pendidikan selanjutnya, namun dalam realitasnya dewasa 



5 
 

ini terdapat sesuatu yang memprihatinkan dalam dunia pendidikan, masih 

banyak  output pendidikan yang belum mencerminkan kepribadian yang 

bermoral, seperti sering tawuran antar pelajar, penyalagunaan obat-obat 

terlarang, pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan lain perilaku amoral 

lainnya. Jika ditelusuri keadaan yang demikian itu tidak lepas dari basic  

pendidikannya pada masa sebelumnya yakni ketika anak dalam usia pra 

sekolah (TK), yang boleh jadi pada masa itu pengokohan mental-spritualnya 

dan moral anak masih belum tersentuh secara maksimal. 

Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebab kegagalan 

pembelajaran nilai-nilai moral anak pada lembaga Taman Kanak-Kanak 

(TK) adalah pendekatan yang digunakan selama ini dinilai kurang sesuai 

dengan perkembangan kejiwaan dan karakteristik  anak TK, kurang kreatif 

dan akomodatif terhadap kejiwaan anak , kurang menyenangkan, cenderung 

monoton dan kurang variatif serta menggunakan pendekatan intelektual 

semata. Pendekatan pembelajaran kurang dilandasi dengan spiritualitas 

(yang menjadi hal penting) dalam pembelajaran nilai-nilai moral dan 

pembelajaran hanya tertuju pada aspek kognitif kurang memperhatikan 

aspek afektif dan psikom otorik. Disinilah perlunya ide pengembangan 

pendekatan pembelajaran nilai-nilai moral anak usia  Taman Kanak-Kanak  

agar pembelajaran berhasil.  

Hidayat (2007), ide perlunya pengembangan pendidikan nilai-nilai 

moral sejak usia dini (TK) pada dasarnya didasarkan pada suatu kenyataan  

akan keprihatinan yang mendalam atas realitas output pendidikan yang 

belum sepenuhnya mencerminkan anak yang berkepribadian baik dan 
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bermoral (akhlak al-karimah), yaitu kepribadian yang santun dalam 

bersikap,  berperilaku mulia serta berkarakter unggul. Kondisi demikian 

menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dan diperbaiki dalam 

sistem pendidikan di Indonesia khususnya pada jenjang pendidikan yang 

paling dasar (pra sekolah), oleh karenanya, sebagai upaya awal perbaikan 

terhadap sistem pendidikan di Indonesia maka sangat diperlukan adanya 

pengembangan  pendidikan nilai-nilai moral sejak dini sebagai upaya 

pengokohan mental-spiritual anak sehingga mampu membentuk anak 

berkepribadian mulia dan berkarakter unggul serta siap menghadapi masa 

depannya. 

Urgensi pembelajaran nilai-nilai moral anak usia TK juga dikarenakan 

fungsi utamanya adalah mengembangkan dan mengasah potensi moral yang 

sudah dimiliki anak sejak lahir. Anak sejak lahir sudah dibekali oleh Allah 

dengan potensi beragama dan potensi moral. Pada TK potensi ini disebut 

dengan istilah pengembangan nilai - nilai agama dan moral sebagaimana 

tercantum dalam Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar 

Pendidikan  Anak Usia Dini dan juga Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan program 

pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada Permendiknas dan 

Permendikbud tersebut maka menuntut para pendidik untuk menggunakan 

pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran nilai-nilai moral   

Pendekatan pembelajaran mempunyai arti penting untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran. Pendekatan diartikan sebagai titik tolak terhadap 

proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan 
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strategi pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif . 

Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi 

pembelajaran induktif (Sanjaya, 2008). Pentingnya pendekatan 

pembelajaran nilai-nilai moral anak dikarenakan pembelajaran nilai-nilai 

moral anak tidak semata-mata transfer ilmu pengetahuan tapi lebih pada 

penanaman nilai-nilai moral yang akan menjadi landasan dan dasar anak 

dalam berperilaku di masyarakat kelak. Salah satu pendekatan pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai moral anak usia  

Taman Kanak-kanak adalah pendekatan spiritual.  

Pendekatan spiritual merupakan pendekatan yang lebih menekankan 

pada pendekatan hati atau tazkiya>tun nafs (penyucian diri), Pendekatan 

yang dimulai dari seorang guru yang melandasi pembelajaran dengan 

spiritualitas,  pendekatan yang berorientasi pada Ke-Ilahian, pendekatan 

yang menyentuh hati anak dengan mengajak anak untuk mengakui 

eksistensi  Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam serta isinya, dan 

selanjutnya anak tersebut menyadari akan tanggungjawabnya untuk 

mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya walaupun dalam skala 

yang sederhana karena usia perkembangan anak. Menurut Rohana (2010), 

pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan spiritual atau kejiwaan 

bermaksud membangunkan jiwa kehambaan yang mengakui perwujudan 

Allah Yang Maha Mencipta dan pembangunan potensi fisikal yang 

bermaksud membangunkan manusia  untuk menunaikan tanggungjawab 

sebagai Khalifah. Menurutnya  kedua-dua peranan manusia (sebagai abdun  
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atau hamba dan sebagai khalifah)  ini perlu dipimpin dengan sistem 

pendidikan.  

Seorang guru pada suatu lembaga pendidikan mempunyai peran 

penting dalam mengantarkan dan membimbing anak untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran,. Guru menurut al-Ghazali merupakan orang yang 

diserahi tugas untuk menghilangkan akhlak yang buruk dari dalam diri anak 

didik dengan tarbiyah dan menggantinya dengan akhlak yang baik, tidak 

tergiur oleh dunia, harta maupun jabatan, agar nantinya para pencari jalan 

sejati itu (murid), dapat dengan mudah menuju jalan ke akhirat. Seorang 

guru yang dalam dirinya sudah mencerminkan pribadi baik maka akan 

berimbas pada anak didik untuk berperilaku baik seperti gurunya.  

Guru pada lembaga TK akan selalu dilihat dan ditiru oleh anak bahkan 

peniruan yang tidak selektif, dan guru adalah pemimpin bagi anak . Sebagai 

pemimpin dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak maka 

kepemimpinan seorang guru tersebut harus dilandasi dengan kepemimpinan 

spiritual. Menurut Tobroni (2012), kepemimpinan spiritual merupakan 

kepemimpinan idial yakni kepemim pinan yang membawa dimensi 

keduniawian kepada dimensi spiritual (keilahian). Kepemimpinan yang 

mengedepankan keilahian (Tuhan) sebagai sumber inspirasi, motivasi dan 

landasan  dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Tuhan adalah pemimpin 

sejati yang menciptakan, mengatur, mengilhami, mencerahkan, 

membersihkan hati nurani dan memenangkan jiwa hamba-Nya dengan cara 

yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan, oleh karena 
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itu kepemim pinan spiritual disebut juga sebagai kepemim pinan yang 

berdasarkan etika religious.  

Kepemimpinan spiritual merupakan kepemimpinan yang mampu 

mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi dan menggerakkan orang 

yang dipimpin melalui keteladanan pemimpin dengan perilaku-perilaku 

mulia yang dim iliki, pelayanan dengan, kasih sayang, dengan hati yang 

tulus ikhlas, totalitas dalam memimpin dan mengimplementasikan nilai-nilai 

dan sifat-sifat mulia ketuhanan dalam mencapai  tujuan, proses, budaya dan 

perilaku kepemimpinan.yang dipraktekkan 

Berdasarkan studi pendahuluan, TK Aisyiyah I Purwokerto 

merupakan TK yang mempunyai visi beriman, bertaqwa dan berprestasi.  

Lembaga TK  ini membekali anak dengan berbagai kemampuan dan 

ketrampilan sesuai dengan perundang undangan dan disesuaikan dengan 

kejiwaan dan perkembangan anak, diantaranya dilaksanakan pembelajaran 

nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual. Pembelajaran nilai-nilai moral 

ini menjadi perhatian khusus di TK ini dan menjadi kelebihan lembaga TK 

Aisyiyah I Purwokero dibandingkan dengan lembaga yang ada di sekitar TK 

Implementasi pendekatan spiritual dalam pembelajaran nilai-nilai 

moral  di TK ini diawali dari guru yang melandasi aktivitas 

pembelajarannya dengan spiritualitas, mengajar dengan niat ibadah, 

pengamalan agama dalam kehidupannya dan menghiasi diri dengan 

akhlaqul karimah.  Selanjutnya guru memberikan contoh kongkrit/ guru 

menjadi uswah khasanah bagi anak dalam pengamalan nilai-nilai moral baik 
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ketika guru di dalam kelas maupun di luar kelas, seorang guru yang 

mengajar dengan hati ikhlas, kasih sayang,  totalitas dan profesional 

 Pembelajaran nilai-nilai moral yang diterapkan melandasi seluruh 

pembelajaran yang ada di TK dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

seluruh kegiatan pembelajaran dan dikemas dalam bentuk kegiatan rutin, 

kegiatan spontanitas, kegiatan harian dan kegiatan terpogram, dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak enjoy dalam belajar dan 

selanjutnya menjadikan pembelajaran nilai-nilai moral berhasil 

TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu TK 

yang mempunyai visi menjadi wahana unggulan yang dinamis dan inovatif 

bagi pengembangan potensi dan kreatifitas anak yang berbasis iman, taqwa 

dan sains teknologi. Berbagai upaya dilakukan oleh lembaga ini untuk 

membekali anak dengan berbagai pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

sebagai modal anak untuk menghadapi masa depannya dan mempersiapkan 

anak untuk masuk di Sekolah Dasar. Di lembaga ini dilaksanakan 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual,  diawali dari 

guru yang melandasi aktivitas mengajarnya dengan diniatkan ibadah kepada 

Allah SWT , dilaksanakan dengan tulus ikhlas, kasih sayang, totalitas serta  

dilandasi dengan kepemimpinan spiritual 

Implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual dengan cara menghadirkan Tuhan dalam proses pembelajaran dan 

mengemas pembelajaran dalam bentuk program perencanaan pembelajaran 

yang terdiri dari Program Semester (Prosem), Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian (RPPH). Pembelajaran dengan contoh kongkrit pengamalan nilai-

nilai moral dan mengajak anak langsung mempraktekkan nilai-nilai moral  

untuk penguatan nilai-nilai moral yang diajarkan. Pembelajaran demikian 

berdampak positif terhadap perilaku anak yakni anak dengan kesadarannya 

mau mempraktekkan nilai-nilai moral yang sudah diajarkan oleh guru di 

sekolah dan selanjutnya menjadi landasan dan karakter anak  

Kenyataan demikian menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual  di  TK Aisyiyah 

I dan TK Universitas Muhammadiyah  Purwokerto. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan 

permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual  di TK Aisyiyah I dan TK UMP Purwokerto ? 

2. Mengapa pendekatan spiritual digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai 

moral  di TK Aisyiyah I dan TK UMP Purwokerto ? 

3. Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual  di TK Aisyiyah I dan TK UMP  Purwokerto dalam  

membentuk  karakter anak ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memahami implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual  di TK Aisyiyah I dan TK UMP  Purwokerto. 
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2. Menganalisis dasar pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual di TK Aisyiyah I dan TK UMP  Purwokerto. 

3. Mendiskripsikan keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual dalam membentuk karakter anak  di TK Aisyiyah I 

dan TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik, untuk menemukan teori pembelajaran nilai-nilai  moral 

dengan pendekatan spiritual yang mampu membentuk karakter anak 

usia Taman Kanak-kanak 

2. Secara praktis, sebagai salah satu pedoman bagi para pendidik formal 

maupun non formal dalam membimbing dan mengajarkan nilai-nilai 

moral anak usia TK sehingga pembelajaran nilai-nilai moral berhasil 

dalam membentuk karakter anak 

3. Secara umum, sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran 

nilai-nilai moral di Taman Kanak-Kanak sehingga pendekatan 

pembelajaran nilai-nilai moral yang ada semakin kaya dengan 

kreatifitas dan inovasi pembelajaran. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

      Ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal yang menjadi fokus 

penelitian yaitu:  1) implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di TK Aisyiyah I dan TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto yang meliputi : a) kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral 

anak TK sesuai dengan Permendiknas nom or 58 tahun 2009 , b) 

perencanaan program pembelajaran, c) pelaksanaan proses pembelajaran, d) 
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kerjasama dengan walimurid.  2) dasar pendekatan spiritual dalam 

pembelajaran nilai-nilai moral, dan 3) keunggulan pembelajaran nilai-nilai 

moral dengan pendekatan spiritual dalam membentuk  karakter anak. 

F. Penegasan Istilah  

1. Pembelajaran merupakan aktifitas kompleks yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, internal, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan proses pembelajaran akan diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Semua komponen tersebut merupakan satu 

kesatuan yang saling terkait  untuk mewujudkan tujuan pembelajaran 

(Hamalik, 2008) 

2. Nilai-nilai moral adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau 

jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga 

bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk 

mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, 

karena nilai dijadikan standar perilaku. Moral secara etimologis 

menurut Prent dalam (Cholisin, 2009 ) berasal dari bahasa Latin “  

mores “ dari suku kata “mos “, yang artinya adat istiadat, kelakuan, 

tabiat, watak, akhlak. Dalam judul ini yang dimaksud dengan nilai-nilai 

moral dibatasi pada  nilai-nilai moral yang diajarkan pada anak usia TK 

sesuai dengan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 (KTSP) yaitu;  

1) Usia 4 - <  5 tahun  (kelas A), materi meliputi; a) mengucapkan doa 

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, b) mengenal perilaku 
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baik sopan dan buruk, c) membiasakan diri berperilaku baik, dan d) 

mengucapkan salam dan memberi salam,  

2) Usia 5 - < 6 tahun (kelas B), dengan materi meliputi : a) 

mempraktekkan perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat 

pada orang yang lebih tua), dan b) membedakan perilaku baik dan 

buruk  

3. Pembelajaran nilai-nilai moral adalah pembelajaran mengenai dasar-

dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dim iliki dan 

dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa kecil hingga anak dewasa. 

Jika sejak masa kanak-kanaknya, anak tum buh berkembang dengan 

berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk bersandar 

kepada-Nya anak akan memiliki potensi dan respon secara instingtif 

didalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, disamping terbiasa 

melakukan akhlaq mulia  

4. Pendekatan pembelajaran Sanjaya  (2010) diartikan sebagai titik tolak 

seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk 

kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih 

sangat umum. di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan 

melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. 

Pendekatan pembelajaran berisi muatan-muatan etis-paedagogis yang 

menyertai  kegiatan proses pembelajaran   

5. Pendekatan spiritual adalah pendekatan yang berorientasi pada Ke- 

Tuhanan/ Ilahiya>h. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan hati 

atau tazkiya>tun nafs (penyucian diri). Menurut Rohana (2010 ) 
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pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan spiritual atau kejiwaan 

bermaksud membangunkan jiwa kehambaan yang mengakui kewujudan 

Allah Yang Maha Mencipta dan pembangunan potensi fisikal yang 

bermaksud membangunkan manusia  untuk menunaikan tanggungjawab 

sebagai Khalifah. Menurutnya kedua-dua peranan manusia (sebagai 

hamba dan sebagai khalifah) ini perlu dipim pin dengan sistem  

pendidikan. 

6. Anak usia Taman Kanak-kanak adalah kelompok anak usia 4 – 6 tahun 

yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

tersediri, jasmani, intelegensi, kecerdasan emosi, spiritual, sosial 

emosional, bahasa, sikap, perilaku serta agama yang sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yang mempunyai 

potensi moral yang perlu stimulasi dari luar dirinya 

 

 

 

 

 




