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BAB   IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Taman Kanak-kanak Aisyiyah I Purwokerto 

a. Profil Taman Kanak-kanak Aisyiyah I Purwokerto  

TK Aisyiyah I Purwokerto merupakan lembaga pendidikan 

formal yang diselenggarakan oleh organisasi Aisyiyah Daerah 

Banyumas yang merupakan bentuk kongkrit dari amal usaha 

organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah yang 

merupakan gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi mungkar 

yang berazazkan Islam  serta bersumber pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah.   

Sejalan dengan pengembangan pendidikan yang menjadi 

salah satu pilar utama gerakan Aisyiyah, melalui Majelis Pendidikan 

Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi, ‘Aisyiyah 

mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat 

dan bangsa. Dengan tujuan memajukan pendidikan (formal, non 

formal dan informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga 

terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, 

percaya pada diri sendiri,cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat 

serta diridhai Allah SWT, berbagai program dikembangkan untuk 

menangani masalah pendidikan dari usia pra TK sampai Sekolah 

Menengah Umum dan Keguruan. Salah satu amal usaha Aisyiyah di 

bidang pendidikan adalah berdirinya TK Aisyiyah I Purwokerto 
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TK Aisyiyah I Purwokerto didirikan pada tahun 1954, 

dengan SK Pendirian dari Dinas Pendidikan Nomor 

863/103.22/DS/98 yang beralamat di Jalan Masjid Gg. II Nomor 1 

Purwokerto Desa Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur. 

Sebagai lembaga pendidikan keislaman , misi yang diemban oleh TK 

Aisyiyah tidak dapat lepas dari misi Islam sebagai rahmatal lil 

aalamiin, oleh karena itu kehadiran TK Aisyiyah I Purwokerto di 

tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu membawa 

kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan ikut mencerdaskan 

kehidupan  bangsa dan negara. (Profil Sekolah TK Aisyiyah 1 Tahun 

2015, 15). 

Sebagai lembaga pendidikan tingkat usia dini atau tingkat 

paling rendah, TK Aisyiyah I Purwokerto berkomitmen membekali 

anak didik dengan berbagai kemampuan, sikap dan ketrampilan yang 

memadai yang dilandasi dengan nilai-nilai moral yang menjadi 

ujung tombak pembentukan perilaku dan karakter anak. Disamping 

juga menyiapkan anak untuk dapat memasuki jenjang Sekolah Dasar 

(SD). Oleh karena itu TK ini selalu berbenah untuk memberikan 

yang terbaik bagi anak, membekali anak dengan pembelajaran 

agama dan nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual, memenuhi 

fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai serta guru-guru yang 

kompeten yang memiliki kepribadian dan professional dalam 

menjalankan tugasnya. 
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Taman Kanak-kanak ini mempunyai visi ; beriman, bertaqwa 

dan berprestasi. Dengan indikator 1) beriman ; mempunyai 

keyakinan beragama, yakin percaya kepada Allah SWT, 2) bertaqwa 

; mempunyai kesholehan hidup, takut kepada Allah untuk berbuat 

jahat, 3) berprestasi ; mempunyai prestasi yang membanggakan. 

Misi sekolah ; 1) melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan 

secara lebih efektif sehingga anak dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dim iliki, 2) membekali dan mendasari 

anak dengan kepribadian yang islami sesuai dengan ajaran agama 

Islam, 3) menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan dan 

mampu merangsang daya kreativitas anak, 4) menumbuhkan 

kebiasaan gemar belajar iqro’ dan 5) menyediakan wahana untuk 

pembinaan dan latihan olah raga, menari dan drumband untuk dapat 

berprestasi dengan baik. 

Tujuan didirikannya Taman Kanak-kanak Aisyiyah 1 

Purwokerto; 1) menyediakan tempat bermain bagi anak dan 

mempersiapkan dan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan 

anak memasuki masa sekolah/ pendidikan dasar, 2) mengembangkan 

strategi dan model pembelajaran, 3) meningkatkan profesionalisme 

guru, 4) meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kokurikuler 

dan ektrakurikuler dan 5) meningkatkan daya saing sekolah disemua 

aspek ( Profil Sekolah TK Aisyiyah 1 Tahun 2015, 20). 

Keadaan TK Aisyiyah I Purwokerto selama ini  merupakan 

salah  satu TK yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, hal 
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tersebut dibuktikan dari banyaknya jumlah peserta didik yang 

meningkat setiap tahunnya, Disamping juga prestasi yang diraih oleh 

sekolah ini dari tahun ke tahun  mengalami peningkatan baik prestasi 

bidang akademik maupun non akademik.(No Transkrip  01). 

 Beberapa jenis lomba yang diikuti seperti lom ba dramben, 

lomba keagaaman (lomba adzan, murottal, wudhu dan lain-lain) juga 

selalu mendapat kejuaraan. Hal tersebut dikarenakan komitmen 

yayasan dan para guru yang ingin selalu meningkatkan mutu sekolah 

dan membekali anak dengan berbagai kemampuan dan ketrampilan 

yang memadai terutama membekali anak dengan nilai-nilai moral 

dan pembentukan kepribadian anak. Kondisi ini dapat dimaklumi 

karena TK ini sudah cukup berusia dilihat dari sisi berdirinya (Tahun 

1954) bahkan merupakan TK yang tertua di daerah Banyumas, 

sehingga sudah banyak memberikan kontribusi dan ikut serta dalam 

mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan alumninya yang 

menyebar di seluruh wilayah Banyumas khususnya dan Indonesia 

pada umumnya.  

Beberapa prestasi yang diraih TK Aisyiyah I Purwokerto 

baik akademik maupun non akademik di tingkat Kecamatan maupun 

Kabupaten, para alumni yang berhasil dalam pendidikannya ketika 

memasuki Sekolah Dasar menjadi bukti bahwa TK ini merupakan 

TK yang  berkualitas yang dipercaya masyarakat dan mampu 

mengantarkan peserta didiknya menuju prestasi yang gemilang dan 

menjadi abdi masyarakat dan bangsa yang berhasil.  
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Para guru yang mengajar dan mengabdi di TK ini merupakan 

guru-guru yang sudah memenuhi standart kualifikasi yakni para guru 

yang berasal dari pendidikan keguruan (PG PAUD) sebanyak 7 

orang. Yang lain masih dalam proses belajar untuk meraih S1. Para 

guru yang mengajar di TK ini juga dilandasi rasa ikhlas, sabar dalam 

mendidik anak, mengajarkan kebaikan dan ketaqwaan kepada anak 

seperti sopan santun, shalat, bersyukur dan lain-lain walaupun 

gajinya hanya sedikit. (No Transkrip 01). 

Para guru yang mengajar  dilandasi rasa tanggung jawab 

yang tinggi untuk ikut serta membekali nilai-nilai moral anak, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi ikut membangun 

anak bangsa dengan membekali anak dengan berbagai keilmuan dan 

ketrampilan dan menyiapkan anak agar dapat memasuki jenjang 

sekolah dasar (SD) dengan kemampuan yang mumpuni.  

Sementara itu para guru yang mengajar dan mengabdi di TK 

Aisyiyah 1 Purwokerto dilatarbelakangi terutama ingin 1) berbagi 

ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. 2) ikut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara, terutama pada tingkat 

pendidikan sekolah rendah (No. Transkrip 01), Disamping juga  

mengajar dan mengabdi di TK ini hanya dilandasi semata-mata 

sebagai bentuk ibadah  kepada Allah SWT sehingga dilaksanakan 

dengan ikhlas, ingin mengabdi kepada Allah diantaranya lewat 

mendidik anak usia pra sekolah (No Transkrip 02). Latar belakang 

guru mengajar dan mengabdi di TK juga karena guru senang kepada 
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anak-anak, dan untuk mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya 

serta ingin membangun sikap dan moral anak sejak usia dini. (No 

Transkrip 03).  

Latar belakang guru mengajar di TK juga karena 1) bentuk 

pengabdian kepada Allah karena  mengajar dianggap sebagai ibadah 

, 2) karena sudah menjadi profesi, 3) ingin mengamalkan dan 

mengembangkan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah, 4) 

menyayangi anak-anak dan 5) Ingin membangun sikap dan moral 

anak sejak usia dini (No Transkrip 04). 

Faktor yang melatarbelakangi guru dalam mengajar dan 

mengabdikan diri di TK yakni landasan ibadah dan bentuk 

pengabdian kepada Allah mengindikasikan bahwa dalam pribadi 

guru ada pengamalan spiritualitas dalam menjalankan tugasnya, 

yaitu guru yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, kasih 

sayang yang tulus kepada anak didik, totalitas dalam mengajar 

sehingga guru mampu membekali anak dengan berbagai  keilmuan 

dan ketrampilan dan menyiapkan anak agar dapat memasuki jenjang 

sekolah dasar (SD).  

Dapat disim pulkan para guru yang mengabdi di TK ini hanya 

dilandasi semata-mata sebagai bentuk pengabdian atau ibadah 

kepada Allah SWT, sehingga dilaksanakan dengan rasa ikhlas tanpa 

pamrih karena apabila  hanya dilihat dari segi gaji yang diterima 

tidak seberapa namun karena landasan ibadah, rasa senang dengan 

anak,  komitmen tinggi,  dan rasa tanggung jawab maka para guru ini 
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menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mengajar dan 

membimbing anak dengan tulus ikhlas, menyayangi anak dan 

mengantarkan anak mampu memasuki jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar. 

Para guru yang mengajar di TK Aisyiyah I juga dilandasi 

dengan kepemimpinan spiritual yakni kepemimpinan yang dilandasi 

dan berorientasi Ilahiya>h, apapun yang dilakukan guru dalam 

aktivitas kegiatan mengajarnya tidak lepas dari tujuan awal guru 

dalam mengajar, sehingga guru mengajar dengan hati, merangkul, 

melayani dan membimbing anak dengan memberikan kebebasan 

tetapi tetap diarahkan untuk kebaikan anak dan menyiapkan anak 

menjadi generasi unggul. 

Sementara itu latar belakang anak didik yang belajar di TK 

Aisyiyah I berasal dari berbagai lingkungan keluarga yang 

bervariatif, baik dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi, 

tingkat sosial dan keagamaan orang tua. (No. Transkrip 01).  Kondisi 

demikian menjadi khazanah tersendiri bagi TK dan menjadi 

tantangan bagi para guru sekaligus memotivasi bagi guru untuk 

mampu mengantarkan anak-anak menjadi anak yang berkarakter 

unggul serta anak-anak yang sukses.   

Kondisi anak didik yang heterogin tersebut menjadikan 

semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para guru. 

Dilihat dari lingkungan keluarga, ada  anak yang berasal dari 

lingkungan keluarga yang taat  dalam beragama dan pengamalan 
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nilai-nilai moralnya dan sebaliknya ada anak yang kurang dibiasakan 

dengan pengamalan agama dan nilai-nilai moralnya. Anak yang telah 

terbiasa dengan pengamalan keagamaan dan nilai-nilai moral di 

lingkungan keluarganya, di sekolah anak mudah dibimbing dan 

diarahkan oleh guru dan sebaliknya anak yang kurang dibimbing 

keagamaan dan nilai-nilai moralnya dalam lingkungan keluarga 

menjadi anak yang susah dibimbing dan diarahkan di sekolah.. 

Kondisi demikian juga menjadikan para guru berjuang dan bekerja 

semaksimal mungkin untuk dapat mendidik, mengajar dan 

membimbing anak didik agar anak mempunyai perilaku yang baik 

(No. Transkrip 01). 

Berbagai  upaya dilakukan oleh para guru untuk mengatasi 

anak didik dari keluarga yang heterogin diantaranya pendampingan 

secara individual bagi anak-anak tertentu yang kurang disamping 

juga menjalin komunikasi aktif dengan wali murid untuk mengatasi 

permasalahan perilaku anak dan juga mengadakan pertemuan rutin 

dengan wali murid. 

Sarana prasarana pembelajaran yang  tersedia di TK Aisyiyah 

I Purwokerto sangat menunjang pembelajaran nilai-nilai moral anak, 

hal tersebut dibuktikan dari gedung berlantai 2, 6 ruang kelas yang 

nyaman dan higienis, APL dan APD yang variatif dan lengkap, 

Musolla untuk praktek ibadah anak, dan setiap ruangan sudah 

dilengkapi dengan toilet serta halaman/tempat bermain yang luas dan 

bersih. Kelengkapan sarana dan prasana ini menjadikan 
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pembelajaran di TK ini berjalan dengan baik dan efektif dan sangat 

menunjang keberhasilan pembelajaran termasuk didalamnya 

pembelajaran nilai-nilai moral anak yang mampu membentuk 

karakter anak. (No. Transkrip 01). 

Sarana dan prasarana yang menjadi hal penting dalam 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual di TK 

Aisyiyah 1 Purwokerto adalah lingkungan sekolah yang kondusif 

yakni lingkungan yang kental dengan nuansa keislaman. TK 

Aisyiyah I berada di lingkungan masjid agung Purwokerto yang 

menjadi pusat keagamaan masyarakat Banyumas,  disamping juga 

alat permainan yang lengkap yang dapat menjadi sarana 

pembelajaran nilai-nilai moral anak seperti gambar-gambar yang 

menarik yang berisi pesan-pesan nilai-nilai moral, gambar tentang 

anak yang bersalaman dengan ibu guru, gambar anak membuang 

sampah pada tempatnya, gambar membedakan perilaku baik dan 

perilaku buruk (Dokumen Observasi).  

b. Implementasi pembelajaran nilai-nilai moral  dengan pendekatan 

spiritual Di Taman Kanak-kanak Aisyiyah I Purwokerto 

Pembelajaran nilai-nilai moral di TK Aisyiyah I Purwokerto 

merupakan pembelajaran wajib yang diberikan sejak anak masuk di 

kelas A dan berakhir di kelas B. Pembelajaran nilai-nilai moral ini 

bahkan melandasi seluruh pembelajaran yang diberikan, karena di 

jenjang pendidikan TK tidak ada pemisahan mata pelajaran tertentu 

sebagaimana pada jenjang pendidikan yang lain sehingga 
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pembelajaran dilaksanakan secara integrative menyatu dengan tema 

pembelajaran yang diajarkan pada waktu tersebut. Pembelajaran 

nilai-nilai moral menjadi hal urgen bagi anak usia TK, hal tersebut 

dikarenakan anak usia TK adalah anak yang m udah meniru perilaku 

orang dewasa yang ada di sekitarnya. Seorang guru TK harus 

mampu menjadi figur bagi anak dalam setiap perilakunya (No. 

Transkrip 02). Guru pada jenjang pendidikan TK menjadi sentral dan 

contoh kongkrit bagi anak-anak dalam segala perilakunya, apapun 

yang dilihatnya akan ditiru dan direkam oleh anak yang selanjutnya 

menjadi landasan anak dalam berperilaku pada masa mendatang. 

Data dilapangan menunjukkan bahwa pembelajaran nilai-

nilai moral dengan pendekatan spiritual di TK Aisyiyah I 

Purwokerto dilaksanakan sebagai berikut : 

1) Filosofi pembelajaran nilai-nilai moral di TK Aisyiyah I  

Filosofi pembelajaran nilai-nilai moral di TK Aisyiyah I 

Purwokerto diawali pemikiran tentang pentingnya pembelajaran 

nilai-nilai moral bagi anak TK yang akan menjadi landasan dan 

dasar anak dalam menghadapi kehidupannya kelak. (No 

Transkrip 01). Disamping juga pembelajaran nilai-nilai moral di 

TK sangat penting dan dapat diterapkan dalam semua  

pembelajaran di TK dalam kegiatan pembiasaan (No. Transkrip 

03). Pembelajaran nilai-nilai moral di TK merupakan hal yang 

paling utama dan pertama, semua itu menjadikan pondasi dan 
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tolak ukur pada perkembangan anak lainnya. Anak yang baik 

moralnya akan mudah diarahkan ( No. Transkrip 04).  

Filosofi pentingnya pembelajaran nilai-nilai moral di TK 

sesuai dengan hasil Tanwir I Aisyiyah periode 2015 – 2020 

yang  menyebutkan; landasan dan filosofi pembelajaran nilai-

nilai moral berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi 

yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan antara lain; 

QS. An-Nisa’ : 9, QS. Luqman : 12-16, QS. At-Tahrim : 6, QS. 

Al-Kahfi : 46 dan QS. Al-Nahl : 78 serta Hadist Nabi “ Setiap 

anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua 

anak itulah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, 

Nasrani dan Majusi “ (HR. Bukhori).  

Anak sejak dilahirkan oleh ibunya belum mempunyai moral 

tetapi anak sudah dibekali oleh Allah dengan fitrah beragama 

dan mampu berakhlaq mulia, tinggal  kedua orang tua dan 

lingkungan yang ada di sekitar anak itulah yang akan 

mengembangkan fitrah/ potensi yang dimiliki anak tersebut 

menjadi satu kenyataan yang terwujud dalam perilaku nyata. 

Disinilah peran orang tua , para pendidik/ para guru di sekolah 

serta lingkungan anak untuk menumbuhkembangkan fitrah yang 

sudah dimiliki anak sejak lahir menjadi suatu kenyataan yang 

tercermin dalam perilaku anak dalam kehidupannya. 

Filosofi pentingnya pembelajaran nilai-nilai m oral pada 

anak TK Aisyiyah I Purwokerto tersebut juga dilandasi akan 
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tanggungjawab para guru untuk menyiapkan anak menjadi 

generasi unggul yang mempunyai karakter mulia, al-akhlaqul 

al-karimah yang akan menjadi modal dan landasan anak pada 

kehidupannya kelak serta ikut membangun kehidupan bangsa 

yang lebih baik disamping juga menyiapkan anak agar siap 

memasuki jenjang selanjutnya SD.  

2) Kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan kegiatan/ pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum  

pembelajaran nilai-nilai moral  di TK Aisyiyah I Purwokerto 

terus menerus disempurnakan dengan berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku di TK dan juga sejalan dengan 

dinamika perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan 

teknologi. (No. Transkrip 01)  Selanjutnya Kurikulum TK 

Aisyiyah I Purwokerto disusun antara lain agar dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk : 

a) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

b) Belajar untuk memahami dan menghayati 

c) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara 

efektif 

d) Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain 
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e) Belajar untuk membangun dan menentukan jati diri melalui 

proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. (Dokumen Kurikulum TK Aisyiyah I 

Purwokerto, 2013: 15) 

Kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral di TK Aisyiyah I 

Purwokerto menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang 

terdiri dari 1) muatan lokal (agama/ Kemuhammadiyahan - Ke 

Aisyiyahan, 2) kurikulum Pemerintah integrasi Agama dan 3) 

kurikulum  berbasis budaya setempat. Kurikulum yang 

mengajarkan pengenalan adanya Tuhan, cara beribadah, 

mengenal perilaku/ membiasakan berperilaku yang baik dan 

menghindari perilaku tidak baik (No. Transkrip 01) 

Sesuai dengan kurikulum diatas maka materi yang 

diajarkan sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 yang 

merupakan tingkat pencapaian perkembangan anak dibagi : 

1. Kelompok usia 4 - < 5 tahun  (anak kelas A), dengan materi 

meliputi; 1) mengenal Tuhan melalui agama yang 

dianutnya, 2) meniru gerakan beribadah, 3) mengucapkan 

doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, 4) mengenal 

perilaku baik sopan dan buruk, 5) membiasakan diri 

berperilaku baik, dan 6) mengucapkan dan memberi salam  

2. Kelompok usia 5 - < 6 tahun (anak kelas B), dengan materi 

meliputi; 1) mengenal agama yang dianut, 2) membiasakan 

diri beribadah, 3) memahami perilaku mulia (jujur, 
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penolong, sopan, hormat dsb nya), 4) membedakan perilaku 

baik dan buruk, 5) mengenal ritual dan hari besar agama, 

dan 6) menghormati agama orang lain. (Permendiknas 

nomor 58 Tahun 2009) 

Tingkat pencapaian perkembangan nilai-nilai agama dan 

moral tersebut selanjutnya diperinci menjadi indikator-indikator 

dan disampaikan sesuai dengan tema. Adapun tema tersebut 

meliputi; 1) diri sendiri, 2) lingkunganku, 3) Kebutuhanku, 4) 

binatang, 5) tanaman, 6) rekreasi, 7) pekerjaan, 8) air, udara, api, 

9) alat komunikasi, 10) tanah airku dan 11) alam semesta.  

Secara terperinci indikator tiap tingkat pencapaian 

perkembangan nilai-nilai agama dan moral adalah :  

1. Mengenal agama yang dianut dengan indikator;  a) 

menyanyi lagu-lagu keagamaan, b) mengenal tempat-tempat 

ibadah, c) bersyair yang bernafaskan agama,  d) 

menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan, 

2. Membiasakan diri beribadah meliputi ; a) berdoa sebelum  

dan sesudah melaksanakan kegiatan secara berurutan, b) 

mulai terlibat dalam acara keagamaan, c) melaksanakan 

gerakan beribadah secara berurutan  

3. Memahami perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat 

dsb) meliputi; a) suka menolong teman dan orang dewasa, 

b) menyayangi sahabat, c) menyayangi yang lebih muda, d) 

mau berbagi dengan orang lain, e) bersikap ramah, f) 
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meminta tolong dengan baik.g) mau mengalah, h) 

memperhatikan orang tua, teman berbicara, i) menutup 

mulut dan hidung bila bersin/ batuk, j) menghormati yang 

lebih tua, k) menghargai teman l) menyayangi yang lebih 

muda dan menghormati yang lebih tua.  

4. Membedakan perilaku baik dan buruk meliputi ; a) 

menyiram/ merawat tanaman, b) berbuat baik terhadap 

sesama teman, misal tidak mengganggu orang yang sedang 

melakukan kegiatan, c) memberi makan binatang, d) 

berterima kasih jika memperoleh sesuatu, e) berbahasa 

sopan dalam berbicara (tidak berteriak,) f) tidak 

mengganggu teman, g) mendengarkan dan memperhatikan 

teman bicara, h) mengucap salam, i) membedakan 

perbuatan yang benar dan salah, j) menyebutkan perbuatan 

salah dan benar.  

5. Mengenal ritual dan hari agama meliputi ; a) mengenal hari-

hari besar agama, b) menyimak beberapa ceritabernuansa 

keagamaan.  

6. Menghormati agama orang lain meliputi ; menyebutkan 

macam-macam agama yang dikenal (Dok. Matrik 

Kurikulum TK Aisyiyah 1 tahun 2013,  24) 

Di samping materi di atas, materi yang diberikan ditambah 

dengan materi dari Majlis Dikdasmen Aisyiyah (Buku Pegangan 

Guru, PP Aisyiyah Majlis Dikdasmen Tahun 2013), yang 
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meliputi ; 1) lafadz syahadat, ikrar dan do’a belajar, 2) lafadz 

dzikir, 3) do’a-do’a, 4) wudhu dan tayammum, 5) adzan dan 

iqomah, 6) gerakan dan bacaan shalat, 7) shalat jama’an dan 

jum’at, 8) persyarikatan Muhammadiyah, 9) pendiri 

Muhammadiyah dan Aisyiyah, 10) amal usaha Muhammadiyah 

dan Aisyiyah, dan 11) organisasi otonom Muhammadiyah. 

(Buku Pegangan Guru Pendidikan Al-Islam Ke Aisyiyahan dan 

Kemuhammadiyahan, tahun 2013; 1-2).  

Materi-materi tersebut disampaikan guru dengan 

menggunakan pendekatan spiritual yakni pendekatan dengan 

menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah pembelajaran 

dengan berbagai metode yang menjadikan anak senang dalam 

belajar, pendekatan yang tidak semata-mata pendekatan 

rasional, tetapi lebih pada pendekatan hati dan penerapan 

kepemimpinan spiritual, sehingga anak ada perubahan perilaku 

yang lebih baik dan anak ada kesadaran untuk mempraktekkan 

nilai-nilai moral yang sudah diajarkan guru di lingkungan 

sekolah dengan bantuan dan kerja sama wali murid di 

lingkungan rumah 

3) Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual 

Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual yang dilaksanakan di TK Aisyiyah 1 

Purwokerto berdasarkan konsep mendidik anak dengan hati,  
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dengan keikhlasan, kesabaran dan dilandasi dengan ibadah 

sehingga guru mengajar dengan kasih sayang dan anak belajar 

dengan nyaman dan senang. Guru menerapkan kepemimpinan 

spiritual yakni kepemimpinan Ilahiya>h yang melandasi dalam 

setiap langkah-langkah pembelajarannya 

Pelaksanaan pembelajaran diawali dari guru yang mengajar 

dengan niat ibadah, ikhlas dan penuh kesabaran dengan 

implementasi pembelajaran meliputi; 1) perencanaan dengan 

membuat RPPH, 2) melaksanakan dalam proses pembelajaran di 

kelas, 3) ibu guru bercerita dan bercakap-cakap dengan anak 

tentang perilaku tertentu, 4) anak diminta untuk menceritakan 

pengalamannya tentang perilaku tertentu, 5) ibu guru 

memberikan penguatan kepada anak untuk berperilaku tertentu, 

6) ibu guru mengevaluasi pembelajaran, 7) ibu guru 

bekerjasama dengan orang tua untuk mengawasi dan 

membimbing anak untuk berperilaku tertentu. Pembelajaran 

juga diselenggarakan secara integrasi dengan tema yang ada 

yaitu menyatupadukan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

semua kemampan dasar/ tema dan sub tema yang ada dengan 

dikemas dalam bentuk 1) kegiatan rutin, 2) kegiatan spontan, 3) 

kegiatan teladan dan 4) kegiatan terpogram, kemudian dengan 

evaluasi.( No. Transkrip 01) 

Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

menggunakan  pendekatan spiritual, diawali dengan 1) guru 



145 
 

mengajar dengan niat ibadah /ikhlas karena Allah sehingga 

dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan totalitas, 2) membuat 

perencanaan pembelajaran, 2) dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di kelas secara integrative/ menyatu dengan 

pembelajaran yang lain dengan membuat skenario pembelajaran 

melalui langkah-langkah : 1) appersepsi, 2) anak diajak bercerita  

(contoh mengajarkan tentang adab/ kebiasaan makan, 3) guru 

menjelaskan bagaimana cara/ adab makan yang baik, 4) bermain 

peran dengan media piring, makanan, meja makan, lap makan 

dan lain-lain, 5) penguatan terhadap nilai-nilai moral tentang 

adab makan, 6) mengajak anak untuk mempraktekkan adab 

makan di rumah, 7) kerjasama dengan orang tua anak untuk 

pengamalan adab makan dan 8) evaluasi : dengan melihat 

hasilnya apakah anak dapat melaksanakan adab makan tersebut 

dengan membuat catatan perilaku anak. (No. Transkrip 03).  

Mengajarkan nilai-nilai moral dengan menggunakan 

pendekatan spiritual dilaksanakan dengan menghadirkan Tuhan 

dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan cara pembiasaan 

perilaku baik anak, dan guru bisa menjadi uswah/ contoh yang 

baik bagi anak dalam setiap kegiatan pembelajaran. (No. 

Transkrip 01).   

Pembelajaran yang diawali dengan niat ibadah semata 

karena Allah, guru yang mampu menjadi uswah bagi anak, 

menerapkan kepemimpinan spiritual dan professional. Seorang 
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guru mengajar dengan tazkiya>tun nafs (penyucian diri) dengan 

cara pengosongan diri dari sifat-sfat kurang baik, mengisi jiwa 

dengan sifat-sifat baik dan nampak dalam perilaku nyata dalam 

kehidupan guru yang berimbas pada anak. Pribadi guru yang 

demikian menjadikan pembelajaran berhasil dan berdampak 

pada pembentukan karakter anak. 

Landasan ibadah dalam mengajar nilai-nilai moral anak 

menjadi sangat penting karena pembelajaran nilai-nilai moral 

tidak bisa lepas dari nilai-nilai spiritual yang melekat pada 

seorang pendidik . Guru pada lembaga Taman Kanak-kanak 

merupakan figur yang ditiru anak bahkan peniruan anak yang 

tidak selektif, apapun yang dilihat, didengar anak dari gurunya 

akan direkam oleh anak yang selanjutnya anak akan meniru apa 

yang dilakukan oleh gurunya. (guru TK menjadi figur dan 

sentral anak dalam aktifitasnya)  

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kejiwaan 

anak. Sedangkan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip-

prinsip; 1) holistik dan terpadu, 2) menggunakan metode 

bermain, 3) berorientasi pada perkembangan anak secara 

individual, 4) bernuansa islami, 5) senantiasa memperhatikan 

ilmu perkembangan / psikologi anak usia dini (TK) , 6) 

melibatkan orang tua dalam pembelajaran, 7) dapat diterapkan 

dalam berbagai situasi  (No. Transkrip 02)  
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Berdasarkan penuturan informan dapat disimpulkan 

pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral di TK Aisyiyah I 

Purwokerto dengan cara menghadirkan Tuhan dalam setiap 

langkah kegiatan pembelajaran dengan cara pembiasaan perilaku 

baik anak, dan guru bisa menjadi uswah/ contoh yang baik bagi 

anak dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan RPPH dengan langkah-

langkah pembelajaran, 1) appersepsi, 2) bercakap-cakap, 3) 

berbagi cerita,  4) bermain peran, 5) penggunaan media 

pembelajaran, 6) Refleksi nilai, 7) penekanan nilai, 8) tindak 

lanjut. Pembelajaran diakhiri dengan  evaluasi dan kerjasama 

dengan orang tua 

4) Metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual 

Metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual di TK Aisyiyah I Purwokerto dengan metode uswatun 

khasanah/ pemodelan dan juga metode bercerita, bermain peran 

dan juga bernyanyi. (No. Transkrip 01). metode uswatun 

khasanah/ pemodelan akan mudah ditiru anak,  contoh;  ibu 

guru memberikan teladan berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan suatu pekerjaan, menutup aurot dan lain-lain. 

metode yang digunakan  juga bervariasi, dengan bercerita, 

bernyanyi bahkan dalam berbagai kesempatan dimanfaatkan 

guru untuk pembelajaran nilai-nilai moral, contoh ketika anak-
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anak istirahat guru mendampingi anak bermain dan menjadikan 

kegiatan bermain untuk menanamkan nilai-nilai moral yang 

baik. Saat anak bermain guru membimbing anak untuk  

bergiliran mainan dengan teman, meminta maaf ketika bersalah, 

mau mengalah dan sifat-sifat mulia yang lain. metode ini 

ternyata berdampak positif bagi anak, yakni anak yang awalnya 

egois dengan cara ibu guru menemani bermain dengan 

menanamkan perilaku baik akhirnya anak berubah sifat menjadi 

anak yang mau mengalah dan mau berbagi dengan teman  

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

dilaksanakan dengan metode pembiasaan  dalam setiap kegiatan, 

dengan cara anak dibiasakan dengan perilaku baik, (No. 

Transkrip 02). Contoh anak dibiasakan untuk membuang 

bungkus makanan pada tempatnya, mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan, menempatkan mainan pada tempatnya. 

Bergiliran dalam menggunakan alat-alat permainan. Berdoa 

sebelum dan sesudah melaksanakan suatu kegiatan 

Metode lain yang digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai 

moral dengan pendekatan spiritual adalah dengan metode 

bermain dan bercerita (No Transkrip 02). Metode bermain 

dalam mengajarkan nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual dilaksanakan oleh guru mengingat usia anak Taman 

kanak-kanak adalah usia bermain, dengan bermain anak belajar 
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mentaati peraturan bersama, contoh bergiliran menggunakan 

alat-alat bermain dan sabar menunggu giliran.  

Metode lainnya 1) dengan latihan dan pembiasaan  contoh 

anak dilatih dengan infaq setiap hari jumat, 2) dengan praktek 

langsung seperti praktek mengucapkan dan menjawab salam, 3) 

dengan bercerita. Guru menceritakan beberapa perilaku baik, 4) 

dengan permainan. Saat anak bermain guru juga bisa 

mengajarkan moral baik kepada anak. Contoh mengajarkan 

kepada anak untuk bergiliran menggunakan alat permainan, mau 

berbagi dengan teman, 5) dengan karyawisata. Saat akhir 

semester anak-anak diajak untuk keluar kelas mengunjungi 

tempat tertentu dan saat itu guru mengajarkan moral kepada 

anak seperti berlaku sopan terhadap orang tua, guru dan sesama 

teman (No. Transkrip 04)  

Berdasarkan penuturan informan dapat disimpulkan 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual di 

TK Aisyiyah I Purwokerto menggunakan beberapa strategi yaitu  

a) Metode latihan (training) dan pembiasaan (habituation) 

Metode  ini digunakan oleh guru dengan cara anak 

diajak latihan untuk melaksanakan aktifitas pengamalan 

nilai-nilai moral seperti berbagi makanan dengan teman, 

bergiliran permainan dan lain sebagainya. Diharapkan 

metode latihan dan pembiasaan ini akan dapat membentuk 
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perilaku anak untuk menjadi kebiasaan yang baik pada 

masa-masa selanjutnya dan menjadi karakter anak 

b) Metode aktivitas bermain 

Bermain adalah salah satu kebutuhan dasar anak. 

Aktifitas bermain muncul sebagai meknisme dari dalam diri 

anak untuk meredakan ketegangan energi hingga mencapai 

kepuasan. Dorongan bermain muncul tanpa ada unsur 

paksaan. Kecenderungan anak untuk bermain inilah yang 

digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak 

TK Aisyiyah I Purwokerto. Dengan cara bermain anak 

selalu dalam keadaan senang sehingga pembelajaran nilai-

nilai moral diberikan tanpa membebani anak.  

c) Metode  bercerita 

Anak usia TK merupakan anak yang suka diajak 

cerita. Kesenangan anak terhadap cerita menjadi strategi 

tersendiri yang dimanfaatkan oleh  para guru TK Aisyiyah I 

Purwokerto untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak. 

Guru bercerita tentang tokoh yang mempunyai perilaku baik 

yang diharapkan dapat dicontoh oleh anak, begitu 

sebaliknya bercerita tentang perilaku yang tidak terpuji 

yang tidak boleh ditiru oleh anak. Metode bercerita  

merupakan metode yang efektif dalam rangka menanamkan 

perilaku baik pada anak  
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d) Metode pemodelan (uswatun khasanah) 

Metode  ini digunakan oleh para guru TK Aisyiyah I 

Purwokerto dengan cara memberikan contoh kongkrit 

tentang pengamalan nilai-nilai moral. Contoh para guru 

memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, 

berpakaian yang menutup aurot dan lain-lain. Keteladan 

para guru menjadi faktor penting dalam mengajarkan nilai-

nilai moral pada anak, hal tersebut dikarenakan anak  TK 

merupakan anak yang mudah meniru apapun yang dilihat 

dari orang dewasa bahkan peniruan tanpa seleksi. Dalam hal 

ini guru memberikan contoh langsung yang dapat dilihat 

dan ditiru oleh anak sehingga metode pemodelan/ uswah 

khasanah  ini menjadi metode yang sangat berpengaruh 

terhadap pembelajaran nilai-nilai m oral anak dan 

pembentukan perilaku anak.  

e) Metode tazkiyah an-nafs  (penyucian jiwa),  

   Diawali dari guru yang melandasi aktivitas 

pembelajaran dengan spiritualitas, mensucikan diri dengan 

takhliyah al-nafs atau mengosongkan dari akhlaq tercela  

dan tahliyah al-nafs dengan mengisi akhlaq terpuji dan 

tajliyah al-nafs , perilaku baik tersebut nampak dalam  

aktifitas keseharian dan akhirnya berimbas pada anak  didik 

yang dibimbingnya . Metode ini lebih fokus pada seorang 

guru yang dalam diri dirinya mampu menjadi te ladan anak 
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f) Metode bernyanyi 

Bernyanyi merupakan kesukaan/ kesenangan  anak 

usia Taman Kanak-kanak. Pembelajaran nilai-nilai moral 

anak dengan pendekatan spiritual digunakan metode 

bernyanyi. Anak-anak bernyanyi bersama guru, sehingga 

anak-anak senang dalam belajar bahkan setiap langkah 

pembelajaran diselingi dengan bernyanyi yang menjadi 

kesenangan anak dan anak tidak menyadari bahwa anak 

sebenarnya lagi belajar.  

Mengajarkan nilai-nilai moral dengan metode 

bernyanyi sebenarnya mengajak anak untuk senang dalam  

belajar, anak belajar nilai-nilai moral dengan gembira dan 

pada hakekatnya mengajar di TK sebenarnya mengajar 

dengan cara menjadikan anak senang belajar tanpa 

membebani anak dengan materi-materi pembelajaran yang 

menjadikan anak bosan dan jenuh dalam belajar sehingga 

pembelajaran gagal 

5) Evaluasi pembelajaran nilai-nilai moral  dengan pendekatan 

spiritual 

Evaluasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual merupakan proses akhir dari pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran nilai-nilai moral yang dipraktekkan di TK 

Aisyiyah I Purwokerto dengan pencatatan pembelajaran nilai-

nilai  moral dalam setiap pertemuan sesuai dengan indikator 
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pembelajaran dengan membuat catatan mengenai kegiatan dan 

keberhasilan yang dilakukan anak setiap pertemuan 

pembelajaran. Disamping itu juga dengan cara mengisi lembar 

check list perkembangan anak dan melihat seluruh hasil karya 

anak. (No. Transkrip 01). Selanjutnya pembelajaran diadakan 

evaluasi dengan cara membuat catatan perilaku anak hasil 

pembelajaran setiap pertemuan yang kemudian bekerjasama 

dengan orang tua anak untuk memantau perkembangan nilai-

nilai moral anak di rumah dan melaporkan kepada guru di 

sekolah (No. Transkrip 02). Dengan demikian proses evaluasi 

dilakukan setiap tema pembelajaran dengan cara melihat apa 

saja kegiatan yang telah dilakukan anak dengan membuat 

catatan harian nilai-nilai moral anak  

Evaluasi pembelajaran nilai-nilai moral yang dilakukan 

selalu melibatkan orang tua anak, sehingga ada timbal balik 

antara pembelajaran yang di lakukan oleh guru di sekolah 

dengan yang sudah dilakukan anak di rumah. Hasil evaluasi 

selanjutnya  dilaporkan dalam setiap akhir semester sebagai 

laporan dan tanggungjawab guru kepada orang tua anak dalam 

mengajarkan nilai-nilai moral 

6)  Kerjasama dengan walimurid 

Kerjasama yang baik dengan walim urid terjalin secara 

harmonis sebagaimana penuturan guru kelas. Pembelajaran yang 

ada di TK ini Alhamdulillah orang tua anak sangat mendukung 
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sehingga apa yang sudah diajarkan di sekolah dapat 

dipraktekkan anak di rumah dengan pantauan orang tua, 

disamping juga para guru yang ada di sini mempunyai semangat 

yang tinggi untuk membekali anak dengan nilai-nilai moral yang 

baik. (No. Transkrip 03).  

Para wali murid yang ada di TK Aisyiyah I Purwokerto 

selalu menjalin hubungan baik dengan guru, bekerjasama dan 

berkomunikasi secara intens menanyakan perkembangan anak 

bahkan ada perkumpulan rutin setiap bulan antara wali m urid 

dengan para guru dengan agenda acara pengajian dan konsultasi 

dengan guru kelas masing-masing.  

Kondisi tersebut menjadikan ada kedekatan wali murid 

dengan guru sehingga memudahkan bimbingan bersama 

terhadap perkembangan anak. Kedekatan wali murid dengan 

para guru ini juga menjadi kelebihan tersendiri bagi para guru 

sehingga ketika ada permasalahan anak di sekolah langsung bisa 

disampaikan oleh guru kepada wali murid dan dicari solusinya 

secara bersama-sama, bahkan wali murid mengatakan, 

Alhamdulillah sejauh ini kami sebagai orang tua tetap 

berkomunikasi aktif dengan sekolah tentang semua 

perkembangan nilia-nilai moral, kemampuan dan kondisi anak. 

(No. Transkrip 06).  

Kerjasama yang harmonis antara guru dan orang tua juga 

dinyatakan oleh guru, Alhamdulillah baik, harmonis dan orang 
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tua sangat mendukung sekali terhadap pembelajaran nilai-nilai 

moral ini dengan pendekatan spiritual bahkan salah satu alasan 

orang tua menyekolahkan anak nya di TK ini juga karena orang 

tua ingin membekali anak dengan nilai-nilai moral yang lebih 

baik.(No. Transkrip 02).  

Kerjasama harmonis guru dengan walimurid juga 

dinyatakan oleh guru TT, kerjasama tersebut dalam bentuk ; a) 

membangun rasa percaya antara wali murid dengan fihak 

sekolah/ guru, b) bersikap transparan dan jelas terhadap emajuan 

dan perkembangan anak didik dan c) membangun komitmen 

kesepakatan dan kesepahaman antara fihak sekolah/ guru 

dengan orang tua ketika menegakkan suatu aturan (No. 

Transkrip 04).  

Menurut walimurid Alhamdulillah sejauh ini kami sebagai 

orang tua tetap berkomunikasi aktif dengan sekolah tentang 

semua perkembangan nilia-nilai moral, kemampuan dan kondisi 

anak. Bahkan kami sering datang ke sekolah untuk menanyakan 

kondisi anak kami yang menyangkut berbagai hal. Ketika ada 

masalah anak di rumah, kami juga sering meminta bantuan guru 

untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut (No. Transkrip 05). 

Walaupun demikian ada juga wali murid yang kurang aktif 

menjalin hubungan dengan sekolah karena kesibukannya  
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2. Taman Kanak-kanak  Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

a. Profil TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan 

salah satu lembaga pendidikan di tingkat anak usia dini (PAUD) 

yang berada Jln . Raya Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. TK ini didirikan pada tahun 2000 oleh 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dilatarbelakangi rasa 

tanggungjawab pimpinan Universitas untuk menyediakan lembaga 

pendidikan Taman Kanak-kanak yang menjadi basic pendidikan 

tingkat rendah. Disamping juga kurangnya TK yang ada pada saat itu  

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. TK  yang ada pada saat itu 

kurang berkualitas dan kurang memenuhi keinginan masyarakat. 

Kurang mampu membekali peserta didik dengan  akhlaqul karimah 

dan keagamaan yang memadai  

Para pendiri merasa bertanggungjawab untuk ikut membekali 

anak dengan nilai-nilai moral yang baik yang nantinya diharapkan 

menjadi generasi penerus yang lebih baik dan berkarakter islami, 

disamping juga pendirian TK ini menjadi salah satu bentuk 

pengabdian Universitas Muhammadiyah kepada masyarakat untuk 

ikut serta  mencerdaskan kehidupan masyarakat, melalui Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), sehingga TK ini mempunyai Visi: ” 

Menjadi pusat kegiatan dan pengembangan potensi anak berbasis 

Imtaq, Sains, dan Teknologi “  (Profil TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun 2015) 
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 Keadaan TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto  

selama ini (selama 16 tahun berdiri) sudah dikenal masyarakat, 

bahkan pernah menolak anak yang mau belajar di TK karena 

keterbatasan ruangan saat itu, tapi setelah ditambah ruangan 

Alhamdulillah dapat menampung anak lebih banyak. Ini berarti 

masyarakat sudah percaya dengan TK sehingga menitipkan anak-

anak-anaknya di TK ini. (No. Transkrip 08). Kondisi TK sampai saat 

ini menjadi salah satu TK yang diperhitungkan dan menjadi pilihan 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK ini, bahkan anak 

yang belajar di TK ini tidak hanya dari lingkungan Desa Dukuh 

Waluh tapi juga anak dari luar desa dan kecamatan yang ada di 

sekitar Dukuh Waluh Kembaran 

 Sampai saat ini TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 

untuk menjadi TK Pembina Kecamatan yang menjadi contoh TK-TK 

lain yang ada di Kecamatan Kembaran Banyumas. Tugas yang 

diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ini menjadikan TK 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto selalu berusaha dan 

memberikan yang terbaik bagi TK-TK yang ada disekitar Kecamatan 

Kembaran dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan seminar 

pendidikan bagi guru TK di Kecamatan Kembaran bahkan tingkat 

Kabupeten dengan bekerjasama dengan program studi PG PAUD 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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 TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga selalau 

berusaha membekali anak dengan berbagai kemampuan dan 

ketrampilan sesuai dengan m isi  TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto :    

1) Membekali perkembangan anak dengan keimanan sehingga 

mereka menjadi anak beriman, taat beribadah, dan bertaqwa 

2) Mengembangkan potensi anak sedini mungkin agar menjadi 

anak yang cerdas, trampil, kreatif, dan berakhlakul karimah. 

3) Menciptakan suasana kondusif dan demokratis dalam 

perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya. 

 Disamping misi diatas, TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto juga selalu berusaha untuk mewujudkan tujuan yang 

sudah ditetapkan yaitu : 

a) Menanamkan  iman dan taqwa  

b) Mewujudkan anak berbudi luhur melalui pembiasaan yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari 

c) Mewujudkan anak yang cerdas dengan mengembangkan aspek 

afektif, kognitif dan psikomotorik 

d) Mewujudkan anak yang kreatif melaalui daya cipta/seni 

e) Mewujudkan anak yang sehat jasmani  

f) Menanamkan kepedulian sosial dan peduli lingkungan melalui  

kegiatan   infaq dan kebersihan 

g) Mewujudkan rasa cinta tanah air melalui kesenian dan budaya 

daerah.      (Profil TK UMP Tahun 2015) 
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Berbagai upaya dilakukan oleh pengelola, guru dan tenaga 

kependidikan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan TK 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto diantaranya dengan 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual. 

Pendekatan spiritual ini dipraktekkan dengan asumsi bahwa 

pendekatan ini mampu menggugah jiwa anak untuk mengakui 

eksistensi Tuhan karena menggunakan pendekatan hati yang 

selanjutnya anak dengan kesadarannya melaksanakan perintah 

Tuhan termasuk didalamnya perintah mengaplikasikan nilai-nilai 

moral dalam kehidupannya.. 

 Berbagai prestasi diraih TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, baik prestasi yang terkait dengan akademik/ 

intrakurikuler maupun prestasi non akademik/ ekstrakurikuler seperti 

lomba-lomba keagamaan, melukis, menggambar, mewarnai dan 

drumband. Dalam lomba-lomba tersebut Taman Kank-kanak 

Universitas Muhammadiyah Purwokero selalu mendapat kejuaraan 

bahkan menjadi perwakilan lomba di tingkat kecamatan maupun 

tingkat kabupaten Banyumas 

Para guru yang mengajar di TK ini berjumlah  11 orang guru 

ditambah 2 orang sebagai pesuruh,  dilihat dari la tar belakang guru 

yang mengajar di TK Universitas M uhammadiyah Purwokerto 100 

% berasal dari pendidikan keguruan yang sesuai dengan keahliannya 

sebagai pendidik anak usia dini yakni 100 % para guru berasal dari 

pendidikan anak usia dini (PG PAUD S1). Disamping pendidikan 
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yang mumpuni para guru disini juga selalu belajar dan meningkatkan 

kualifikasi dan kemampauannya dengan cara mengikuti workshop 

dan seminar-seminar yang terkait dengan pendidikan anak usia TK 

(No. Transkrip 08). 

Para guru yang mengajar dan mengabdi di TK ini dilandasi 

dengan ibadah semata karena Allah, tidak ada niat lain sehingga guru 

selalu berusaha untuk ikhlas dan tulus dalam mengajar, membimbing 

anak dengan kasih sayang dan totalitas. Para guru yang mengajar 

dengan niat menambah ibadah dan memaknai  mengajar semata-

mata ingin meraih ridho Allah, karena mengajar sudah menjadi cita-

cita sejak kecil, ingin menerapkan apa yang sudah didapat dari 

mengikuti pendidikan di PAUD, ingin memajukan pendidikan pra 

sekolah (TK) (No Transkrip 09). Disamping juga para guru yang 

mengajar di TK karena mencintai dan menyayangi dunia anak-anak 

dan ikut bertanggungjawab secara moral, membangun generasi muda 

Indonesia ditingkat bawah yaitu anak usia dini. (No Transktip 10) 

Landasan ibadah ini selanjutnya menjadikan pembelajaran 

nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual dapat berhasil secara 

maksimal, karena pembelajaran ini tidak semata-mata pendekatan 

intelektual/ koginitif  te tapi lebih pada pendekatan hati antara guru 

dengan anak didik, sehingga guru mampu membentuk karakter 

unggul anak yang menjadi inti pembelajaran nilai-nilai m oral. 

Pembelajaran yang dilandasi dengan kepemimpinan spiritual yang 
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mampu membangkitkan kesadaran anak untuk mempraktekkan apa 

yang sudah diajarkan guru di sekolah. 

Para guru di lembaga Taman Kanak-kanak merupakan figur 

sentral bagi anak. Disini para guru merupakan pemimpin yang 

mengarahkan, membimbing dan memberi tauladan bagi anak ketika 

anak di sekolah sehingga kepemimpinan yang diterapkan adalah 

kepemimpinan spiritual, yakni kepemim pinan yang membawa 

dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual (keilahian). 

Kepemimpinan yang dilandasi tauhid yang melahirkan perilaku-

perilaku mulia  dalam mendidik anak, seperti ikhlas dalam 

menjalankan tugas sebagai guru, rasa kasih sayang yang tulus yang 

berdampak pada nyamannya anak belajar. 

Kenyamanan anak dalam belajar bersama guru yang mereka 

cintai, menjadikan pembelajaran nilai-nilai moral berhasil. Guru 

yang mampu bertindak sebagai pengganti orang tua di sekolah 

dengan kasih sayangnya dan ketulusannya, totalitas dalam mengajar, 

mampu menggerakkan hati anak untuk senang belajar sehingga anak 

dengan kesadarannya mau mempraktekkan nila-nilai moral yang 

diajarkan oleh gurunya 

Latar belakang anak-anak yang belajar di TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto cenderung homogin sebagaimana 

dituturkan TS, latar belakang anak-anak yang sekolah disini 

merupakan anak-anak yang kebetulan anak-anak yang cenderung 

homogin dilihat dari latar belakang pendidikan, keagamaan, ekonomi 
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dan sosial keluarga. Anak-anak Taman Kanak-kanak ini merupakan 

putra putri dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto  plus anak-anak perumahan yang ada di lingkungan 

Universitas, berbeda dengan TK lain (No. Transkrip 08)  

Latar belakang peserta didik yang belajar di TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto merupakan anak-anak yang bisa 

dikatakan dari lingkungan keluarga yang tidak jauh berbeda dari sisi 

pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sosial keluarga. Anak-anak 

yang sudah dibiasakan dengan nilai-nilai agama dan moral dalam 

lingkungan keluarganya sehingga memudahkan guru dalam 

membimbing dan mengajarkan nilai-nilai moral di sekolah 

Dilihat dari la tar belakang lingkungan keluarga, anak-anak 

yang belajar di TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto secara 

umum berasal dari lingkungan keluarga yang berpendidikan dan 

keluarga yang taat beragama dan mengamalkan nilai-nilai m oral. 

Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di TK Universitas 

Muhammadiyah adalah para dosen dan karyawan sehingga berbeda 

dengan TK lain yang ada di sekitar Purwokerto. Kondisi demikian 

menjadikan para guru lebih mudah untuk mengajarkan nilai-nilai 

moral pada anak, karena anak sudah dibiasakan dengan pengamalan 

nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga walaupun masih ada 

keluarga yang kurang memperhatikan keberagamaan dan nilai-nilai 

moral anaknya 
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Latar belakang anak didik yang demikian menjadi kelebihan 

tersendiri bagi TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

dibandingkan dengan TK-TK lain yang ada di sekitar lingkungan 

Kecamatan Kembaran, kondisi demikian memudahkan guru dalam 

mengajar nilai-nilai moral anak, karena anak sudah dilandasi dan 

dididik sebelumnya dalam lingkungan keluarganya sehingga 

pembelajaran nilai-nilai moral berhasil  

Keadaan sarana dan prasarana yang ada di TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto sudah memadai dalam menunjang 

pembelajaran nilai-nilai moral sebagaimana dituturkan TS, sarana 

dan prasarana boleh di katakan lebih dari cukup dan memenuhi 

standar baik sarana prasarana yang ada di dalam ruang kelas maupun 

di luar kelas. Permainan edukatif, a lat peraga yang ada juga lengkap, 

hal tersebut dikarenakan TK ini ada dalam tanggungjawab 

Universitas sehingga kita mudah untuk memenuhi sarana prasarana 

yang disediakan oleh Universitas (No. Transkrip 08).  

Sarana dan prasarana yang memadai, menunjang dan 

mendukung  pembelajaran nilai-nilai moral baik untuk materi 

maupun praktek. Disamping itu alat-alat permainan juga cukup 

memadai baik alat permainan di luar kelas (halaman sekolah) 

maupun alat permainan yang ada di dalam kelas. Sebagaimana 

dituturkan oleh salah satu guru kelas,  untuk sarana ibadah kami juga 

ada tempat khusus beribadah dan sarana untuk latihan berwudlu, 

termasuk buku – buku cerita tentang nilai-nilai moral keagamaan, 
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gambar-gambar sebagai media mengajarkan nilai-nilai moral, buku 

panduan guru untuk mengajarkan tentang nilai-nilai moral semua 

ada. (No Transkrip 11).  

Disamping sarana dan prasarana tersebut, lingkungan Taman 

Kanak-kanak yang kondusif yakni berada di tengah-tengah 

lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah yang kental dengan 

nuansa keagamaan dan akademik ikut melengkapi sarana prasarana 

yang ada. Lingkungan demikian ikut mempengaruhi anak dalam 

belajar dan menjadikan guru lebih mudah membimbing dan 

mengarahkan nilai-nilai moral anak karena anak sudah terbiasa 

dengan lingkungan agamis dan sebelumnya anak sudah dibiasakan 

dengan nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarganya.  

Lingkungan TK juga didukung dengan adanya masjid 

kampus yang biasa dijadikan sarana untuk membina keagamaan dan 

nilai-nilai moral anak TK yakni dengan anak belajar shalat dhuha 

setiap hari Jum’at  dan shalat berjamaah dengan bimbingan guru 

juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran nilai-nilai 

moral anak TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, anak 

dikenalkan dengan ibadah secara sederhana. Lingkungan masjid 

yang baik dalam membentuk perilaku keagamaan anak, anak terbiasa 

dengan  lingkungan yang baik dan mendukung perilakunya  

Tercukupinya sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di 

Taman Kanak-kanak Universitas Mumahammadiyah Purwokerto 

tersebut tidak lepas dari tanggungjawab Universitas yang menjadi 
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ujung tombak terselenggaranya pembelajaran di Taman Kanak-

kanak karena  TK ini ada dalam tanggung jawab Universitas dan 

sudah menjadi komitmen Universitas untuk melengkapi sarana dan 

prasarana untuk terwujudnya pembelajaran nilai-nilai moral anak, 

sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas terutama anak-anak 

yang berkepribadian dan berkarakter unggul disamping anak yang 

siap memasuki Sekolah Dasar. 

b. Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Moral dengan Pendekatan 

Spiritual Di TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto  

Implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

diawali dari para guru yang dalam dirinya tercermin dan 

mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya, pengamalan 

nilai-nilai moral yang baik dan mampu menjadi teladan bagi anak 

dan mengajar dengan niat ibadah, mencari ridho Allah dan 

melaksanakan pembelajaran secara totalitas dan profesional. Secara 

terperinci hasil temuan di lapangan  sebagai berikut :  

1) Filosofi pembelajaran nilai-nilai moral 

Filosofi pembelajaran nilai-nilai m oral di TK ini diawali 

dari kesadaran para penyelenggara TK akan pentingnya 

pembelajaran nilai-nilai moral bagi anak usia dini yang 

diharapkan menjadi landasan bagi kehidupan anak pada masa 

berikutnya. Bahkan pendirian TK ini juga diilhami kurangnya 

lembaga TK yang ada pada saat itu perhatiannya dan konsennya 
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terhadap  membekali anak dengan moral yang baik, sehingga 

anak-anak kurang perhatian dan pengamalannya terhadap nilai-

nilai moral dalam kehidupan (No. Transkrip 08) . 

Anak usia  Tamaan Kanak-kanak merupakan anak yang 

mudah dibentuk nilai-nilai moralnya, dengan berbagai 

pembiasaan yang baik dan uswah/ contoh dari gurunya  secara 

langsung dan anak usia TK adalah anak-anak yang mudah meniru 

perilaku orang yang ada di sekitarnya terutama gurunya.  Apa 

yang dilihat, dirasakan oleh anak akan selalu direkam anak dan 

menjadi bekal anak untuk masa selanjutnya dalam kehidupannya. 

Filosofi demikian melandasi seluruh pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran di TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 

sehingga pembelajaran tidak bisa lepas untuk mengantarkan anak 

menjadi generasi unggul, mempunyai akhlaqul karimah serta  

menjadi anak yang saleh dan salehah, membekali anak dengan 

moral terpuji disamping berbagai pengetahuan dan ketrampilan 

hidup serta menyiapkan anak mampu memasuki jenjang 

pendidikan SD dengan berbagai pendekatan, strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. 

2) Kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral 

Kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di TK UMP menggunakan kurikulum 2013 

plus kurikulum muatan lokal agama dan lokal daerah Banyumas. 

Kurikulum 2013 meliputi kompetensi Inti dan kompetensi dasar. 
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Kompetensi Inti merupakan gambaran pencapaian standar tingkat 

pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan pendidikan 

anak usia dini usia yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk; 

1) kompetensi inti Sikap Spiritual (KI-1); 1) kompetensi inti sikap 

sosial (KI-2); 3) kom petensi inti pengetahuan (KI-3); dan 4) 

kompetensi inti keterampilan (KI-4). 

Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam 

konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan 

pengalaman belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti.  

Sedangkan Kompetensi Dasar merupakan penjabaran dari 

Kompetensi Inti dan terdiri atas; 1) kompetensi dasar sikap 

spiritual, 2) kompetensi dasar sikap sosial, 3) kompetensi dasar 

pengetahuan; dan  dan 4) kompetensi dasar keterampilan. 

Selanjutnya kompetensi dasar ini dikelompokkan menjadi struktur 

kurikulum TK. Struktur kurikulum memuat program-program  

pengembangan yang mencakup: 1) nilai agama dan moral; 2) 

fisik-motorik; 3) kognitif;  4) bahasa; 5) sosial-emosional; dan 6) 

seni. (Kurikulum 2013 PAUD).  

Kurikulum mutan lokal  agama merupakan kurikulum  

intern dari TK UMP yang dimaksudkan untuk membekali anak 

dengan agama dan nilai-nilai moral tambahan yaitu membaca 

Iqro, shalat dhuha berjamaah setiap hari Jum’at, bakti sosial yang 

dilaksanakan menjelang hari raya serta kurban pada hari raya Idul 



168 
 

Adha. (Kurikulum TK UMP tahun 2015). Sedangkan  kurikulum   

muatan lokal daerah Banyumas terdiri dari :  

a) Bahasa Jawa dengan tujuan : a) mengenalkan dan 

melestarikan bahasa jawa sebagai bahasa ibu dan sebagai aset 

budaya bangsa, b) memupuk rasa bangga dengan bahasa 

daerah sendiri.  

b) Iqra, dengan tujuan : a) mengenalkan huruf – huruf hijaiyah, 

b) mengenalkan cara membaca huruf – huruf hijaiyah, c) 

memupuk rasa senang membaca Al-Quran 

c) Pengenalan makanan khas Banyumas ( mendhoan, Gethuk 

goreng, dll) Tujuan: a) mengenalkan makanan khas daerah 

Kab. Banyumas b) merasakan dan mengetahui cara 

pembuatannya. c) memupuk rasa bangga terhadap produk 

daerah. 

d) Pengembangan diri; a) Drum Band dengan tujuan melatih 

dan mencari bakat dalam seni musik dan mengkoordinasikan 

dengan   gerak b) menari dengan tujuan melatih dan mencari 

bakat dan mengembangkan seni tari klasik dan nasional, c) 

melukis tujuan melatih kreativitas melalui melukis. 

(Kurikulum TK UMP Tahun 2015) 

Secara terperinci kurikulum yang terkait dengan 

pembelajaran nilai-nilai moral sesuai dengan kurikulum 2013 

yang diterapkan di TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

meliputi; kompetensi Inti KI-I yang terdiri dari Kompetensi Dasar  
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1. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya 

2. Menghargai diri sendiri , orang lain dan lingkungan sekitar 

sebagai  rasa syukur kepada Tuhan 

3. Melafalkan syahadat, menghafalkan Asmaul husna, doa 

sebelum belajar, doa ke-2 orangtua, doa kebahagiaan dunia 

akhirat, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum dan 

bangun tidur, doa masuk dan keluar kamar mandi, 

membiasakan mengucapkan kalimat syahadat,  

4. Berbuat baik pada orang tua, guru, teman, mengucapkan 

salam, berperilaku baik, membedakan baik-buruk, benar 

salah,menyayangi ciptaan tuhan, sesasama,  

5. Melafalkan surat a l Fatehah, surat An-Naas, al Falaq. Al 

Ikhas, Al Kafirun, Al Lahab, Al Kautsar, Al Nashr, Al Maun, 

Al Qurais, Al Fiil, mengenal huruf Hijaiyah,  

6. Menghafal hadist tentang mencari ilmu, hadis kebersihan 

hadist niat, hadist surga ditelapak kaki ibu, hadist larangan 

marah,  

7. Menghafalkan niat wudhu, praktek wudu, berpakaina bersih 

dan rapi, bacaan sholat, praktek sholat, 

8.  Mengenal sejarah Nabi, Muhammad, Adam, Ibrahim, Ismail, 

khulafaur Rosyidin Abu Bakar 
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3) Perencanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan  

spiritual 

Perencanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual  di TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto berdasarkan pada perencanaan program semester 

(PROMES), rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan 

(RPPM) dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) 

yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran yang berupa kompetensi dasar (KD), muatan materi 

pembelajaran, indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan 

penilaian pembelajaran (No. Transkrip 08) . 

Perencanaan pembelajaran nilai-nilai moral anak ini tidak 

lepas dari Visi. Misi  dan tujuan TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Perencanaan pembelajaran diawali dengan 

pembuatan skenario pembelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai 

moral untuk mempermudah guru dalam mengajar. Contoh salah 

satu skenario pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual dalam pembiasaan perilaku baik. Setiap guru kelas yang 

akan mengajar nilai-nilai moral sesuai dengan indikator diawali 

dengan pembuatan skenario ini untuk menjadikan pembelajaran 

terarah dan sistematis sehingga tujuan pembelajaran nilai-nilai 

moral tercapai secara efektif dan efesien 
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4)  Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual 

Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual  di TK UMP diawali dari niat para guru 

dalam mengajar adalah untuk ibadah sehingga diniatkan dengan 

ikhlas hanya karena mencari ridho Allah semata dan para guru  

yang berusaha mengamalkan nilai-nilai m oral dalam pribadinya. 

Guru yang mampu menjadi pemimpin bagi anak dengan 

kepemimpinan spiritual, kepemimpinan yang mengedepankan 

keilahian (Ketuhanan), pemimpin yang mampu menjadi teladan 

anak dalam semua aspek perilakunya. Selanjutnya pembelajaran 

nilai-nilai moral diselenggarakan secara komprehensip dan 

integral/ menyatu dengan tema pembelajaran lain yang ada di TK 

sesuai dengan tema dan indikator yang ada (No. Transkrip 08) . 

Kurikulum yang digunakan berpedoman pada kurikulum  

pembelajaran nilai-nilai moral anak yang berdasar 1) berpusat 

pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta  

didik dan lingkungannya, 2) beragam dan terpadu, 3) tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 4) 

relevan dengan kebutuhan kehidupan, 5) menyeluruh dan 

berkesinambungan, 6) belajar sepanjang hayat; dan 7) seimbang 

antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah (Dokumen 

TK UMP, 2013, 22).  
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Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dilaksanakan dengan learning  by doing, learning by 

playing, learning by process dan learning intergrated dengan 

dikemas dalam bentuk; pengelolaan pelaksanaan pembelajaran 

nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual (No. Transkrip 10). 

Secara terperinci pembelajaran dilaksanakan dengan cara ; 

a) Sebelum pelaksanaan pembelajaran 

• Guru menyambut kedatangan anak dengan ramah, 

bersalaman dan mengucapkan salam 

• Salah satu guru mengantar anak ke kelas dengan terlebih 

dahulu meminta anak untuk meletakkan tas di dalam 

loker 

• Anak diberi waktu untuk bermain terlebih dahulu 

sebelum mulai pembelajaran 

• Setelah bermain anak diajak mencuci tangan dan minum  

• Anak masuk kelas dengan tertib dan rapi 

b) Saat kegiatan sebelum pembelajaran 

• Mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

• Permainan fisik secara sederhana dan bernyanyi 

• Diskusi/ appersepsi tema yang sudah diajarkan dan yang 

akan diajarkan pada saat itu 
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• Mengawali kegiatan dengan membacakan buku sesuai 

dengan tema dalam rangka pengembangan kosa kata dan 

imajinasi anak 

c) Saat kegiatan inti pembelajaran 

• Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

RPPH 

• Menggunakan pendekatan spiritual dengan terlebih 

dahulu menghubungkan tema dengan eksistensi Tuhan 

kemudian anak disuruh mengamati, bertanya, 

mengumpulkan informasi, menalar dan 

mengkomunikasikan 

• Menggunakan media yang menarik 

• Penguatan tema yang sudah diajarkan 

• Menjalin komunikasi efektif dengan anak untuk 

membentuk karakter anak dan untuk menceritakan 

kembali apa yang sudah dipelajari anak 

d) Kegiatan istirahat/ waktu makan dan minum 

• Mengajak anak untuk cuci tangan 

• Membagi makanan anak yang sudah disiapkan  

• Mengajak anak berdoa sebelum makan 

• Anak dipersilahkan menikmati makanan 

• Mengajak anak membereskan pelengkapan makan 

• Mengajak anak berdoa sesudah makan 

• Mengajak anak bermain bebas dengan pengawasan guru 
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e) Kegiatan penutup 

• Mengajak anak mendiskusikan tema kegiatan dengan 

melibatkan keaktifan Anak 

• Menyampaikan pesan-pesan kegiatan hari berikutnya 

• Menegaskan perilaku yang telah dimunculkan anak 

• Melakukan kegiatan penenangan seperti bernyanyi dan 

bercerita 

• Mengajak anak merapikan perlengkapan pribadinya 

untuk persiapan pulang 

• Mengajak anak berdoa sebelum pulang  

• Anak berpamitan pulang dengan guru dengan 

bersalaman satu persatu. (No. Transkrip 11)) 

Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual juga dilaksanakan dengan cara 1) 

mengenalkan apakah itu nilai- nilai moral, dengan memberikan 

pengertian nilai-nilai moral dengan di contohkan langsung oleh 

guru, contohnya guru mengenalkan perilaku baik dalam  

berbicara.      Berbicara dengan sopan kepada teman, kepada 

orang yang lebih dewasa. Mengenalkan perilaku sopan dalam  

berpakaian dan mengenalkan perilaku baik dalam bertingkah 

laku.  Guru menjelaskan bahwa orang yang berprilaku baik itu di 

senangi teman-teman, guru, orang tua.  Tidak menganggu teman, 

  meminta tolong dengan sopan dan lain-lain, 2) Membiasakan 

nilai-nilai moral dalam semua aktifitas pembelajaran. Setelah 
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guru mengenalkan perilaku baik kepada anak langkah berikutnya 

adalah guru membiasakan cara berprilaku baik anak dalam semua 

aktifitas kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. (No. 

Transkrip 08). 

Peran guru dalam pembelajaran nilai-nilai m oral dengan 

pendekatan spiritual adalah ; 1) guru sebagai fasilitator, artinya 

guru memfasilitasi kebutuhan  pengembangan nilai-nilai moral 

anak 2) guru sebagai pengamat, guru mengamati sejauh mana 

penerapan moral yang di ajarkan kepada anak, 3) guru sebagai 

model, anak usia TK adalah usia meniru.oleh sebab itu 

pelaksanaan pembelajaan di TK di lakukan melalui peniruan yang 

di contohkan oleh guru atau orang tua dan masyarakat lainnnya. 

4) guru sebagai motivator, guru harus menjadi pendorong bagi 

anak dalam melakukan kegiatan, 5) guru sebagai teman, selain 

sebagai pendidik guru juga berperan sebagai teman bagi anak. 

5) Evaluasi pembelajaran nilai-nilai moral  dengan pendekatan 

spiritual 

Evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk tujuan 

pendidikan. Program evaluasi ini diterapkan dalam rangka 

mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam  

menyampaikan materi, menemukan kelemahan yang dilakukan 

baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas dan sebagainya 
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Evaluasi merupakan hal penting dalam pembelajaran, hal 

tersebut dikarenakan evaluasi berperan untuk mengetahui kadar 

pemahaman anak terhadap pembelajaran yang diberikan, untuk 

melihat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui 

tingkat perubahan perilaku anak sebagai hasil pembelajaran. 

Selain itu evaluasi bertujuan mengevaluasi kinerja pendidik 

dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan. 

Evaluasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual dilaksanakan dengan membuat catatan perilaku harian 

anak yang berupa narasi keberhasilan anak dalam melakukan 

suatu kegiatan. Teknik (alat) penilaian pembelajaran berupa 

pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencacatan anekdot, 

percakapan/dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil 

karya anak (portofolio), serta deskripsi profil anak. bentuk 

pencatatan hasil penilaian harian, ((No. Transkrip 09) . 

6) Metode  Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendejkatan 

spiritual 

Metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual yang dipraktekkan di TK UMP dengan metode uswatun 

khasanah / keteladanan yang baik dari para guru dengan praktek 

langsung nilai-nilai moral. ( No. Transkrip 11). Keteladan guru 

yang demikian dipraktekkan oleh guru baik ketika guru mengajar 

di depan kelas maupun di luar kelas ketika mendampingi anak 
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bermain.  Disamping itu metode yang digunakan adalah belajar 

seraya bermain dan bermain sambil belajar. (No. Transkrip 11). 

Anak usia  TK adalah anak yang suka bermain bahkan 

pembelajaran yang efektif pada anak usia tersebut adalah dengan 

cara bermain. Bermain adalah dunia anak, anak belajar tidak bisa 

lepas dari dunianya yakni bermain sambil belajar dan belajar 

seraya bermain 

Metode lain yang digunakan adalah dengan bercerita  dan 

juga metode  pembiasaan perilaku baik anak yang dicontohkan 

oleh guru secara langsung (No. Transkrip 09). Metode latihan 

langsung bakti sosial,  infaq setiap hari jumat, memberikan barang 

kepada masyarakat sekitar untuk melatih kepekaan anak terhadap 

penderitaan orang lain, metode bermain peran, anak memerankan 

perilaku baik contoh memberi uang kepada pengemis, membuang 

sampah pada tempatnya, menolomg nenek yang lagi 

menyeberang jalan dan lain-lain.  

3. Dasar pembelajaran nilai-nilai m oral dengan pendekatan spiritual di 

TK Aisyiyah I Purwokerto dan TK Universitas Muham madiyah 

Purwokerto 

Pendekatan spiritual dalam pembelajaran nilai-nilai moral 

merupakan pendekatan dengan cara menghadirkan Tuhan dalam proses 

pembelajaran, pendekatan yang diawali dari guru yang melandasi seluruh 

aktivitas pembelajarannya dengan spiritulitas, landasan ibadah semata 

karena Allah, menerapkan kepemimpinan spiritualitas, kepemimpinan 

yang berorientasi pada kehakikian, guru melaksanakan pembelajaran 
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dengan tulus ikhlas, kasih sayang totalitas dan professional sehingga 

menjadikan proses pembelajaran berhasil 

Beberapa dasar pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual di TK Aisyiyah I  Purwokerto dituturkan oleh informan, 

diantaranya RD yang menyatakan, pendekatan spiritual dipraktekkan 

dalam pembelajaran nilai-nilai moral  dikarenakan pendekatan 

pembelajaran ini menjadikan anak tersentuh hatinya, karena pendekatan 

ini menggunakan pendekatan hati / tazkiya>tun nafs, berorientasi pada ke 

Tuhanan, akomodatif dan menyentuh kejiwaan anak sehingga anak akan 

mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya walaupun dalam 

skala yang sangat sederhana (No. Transkrip 01).  

Pendekatan hati ini menjadikan anak dekat dengan ibu guru yang 

mereka cintai sehingga ibu guru dengan mudah mengarahkan dan 

membimbing nilai-nilai moral anak serta  ada kedekatan emosional antara 

guru dan anak. Anak merasa diperhatikan oleh guru dan sebaliknya guru 

selalu ada perhatian dengan anak yang menjadi tanggungjawabnya. Guru 

melaksanakan proses pembelajaran dengan tulus ikhlas, totalitas dan 

professional. 

Pendekatan spiritual juga menjadikan anak langsung dapat melihat 

guru yang memberikan contoh kongkrit perilaku mulia kepada anak 

sehingga mudah bagi anak untuk mempraktekkan perilaku mulia dalam 

kehidupannya walaupun dalam skala yang sangat sederhana disamping 

juga menjadikan anak dengan kesadarannya sendiri mau mengamalkan 

nilai-nilai moral sebagaimana dikatakan salah satu infoman, pendekatan 
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spiritual juga menjadikan anak dengan kesadarannya sendiri mau 

mengamalkan nilai-nilai moral karena sudah diawali dari guru yang 

mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya dan mampu menjadi 

teladan dan uswah bagi anak dalam proses pembelajaran di kelas dan di 

luar kelas (No. Transkrip 03). 

Pendekatan spiritual juga merupakan pendekatan yang menyeluruh, 

yang melibatkan keaktifan anak dalam belajar sehingga anak senang 

dalam belajar dan anak tidak terbebani dengan proses pembelajaran 

sebagaimana dinyatakan oleh informan, pembelajaran dengan pendekatan 

holistik, parsipatori dan empirik sehingga anak enjoy belajar tidak 

terbebani dengan proses pembelajaran. (No. Transkrip 03). Kondisi 

demikian menjadikan pembelajaran nilai-nilai moral berhasil dan 

selanjutnya nilai-nilai moral menjadi karakter dan landasan anak dalam 

berperilaku 

Informan lain mengatakan, saya mengajarkan nilai-nilai moral  

dengan menggunakan pendekatan spiritual dikarenakan dalam proses 

pembelajarannya pendekatan ini dilakukan dengan prinsip; 1) holistik 

dan terpadu, 2) menggunakan metode bermain, 3) berorientasi pada 

perkembangan anak secara individual, 4) bernuansa islami, 5) senantiasa 

memperhatikan ilmu perkembangan / psikologi anak usia dini, 6) 

melibatkan orang tua. anak (No. Transkrip 02). Pendekatan holistik dan 

terpadu yang menjadikan anak tidak hanya sekedar memahami berbagai 

pengetahuan tetang nilai-nilai moral tapi lebih pada pengamalan nilai-
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nilai moral di masyarakat disamping juga pendekatan yang berorientasi 

pada perkembangan anak secara individual  

Pendekatan spiritual dalam pembelajaran nilai-nilai moral juga 

tidak semata-mata pendekatan rasional/ intelektual tentang nilai-nilai 

moral tetapi lebih pada pendekatan hati sehingga menyentuh afektif dan 

psikomorik anak. Pendekatan ini menjadikan anak senang belajar dengan 

ibu guru yang mereka cintai (No. Transkrip 04). Pendekatan yang tidak 

hanya membekali anak dengan berbagai pengetahuan tentang nilai-nilai 

moral tapi menjadikan anak mampu dan mau mengamalkan nilai-nilai 

moral dalam kehidupannya 

Dapat disimpulkan beberapa dasar pembelajaran nilai-nilai moral 

dengan pendekatan spiritual di TK Aisyiyah I Purwokerto adalah;  

1) Menjadikan anak tersentuh hatinya, karena pendekatan ini 

menggunakan pendekatan hati / tazkiya>tun nafs, berorientasi pada ke 

Tuhanan, akomodatif dan menyentuh kejiwaan anak 

2) Menjadikan anak dekat dengan ibu guru yang mereka cintai sehingga 

ibu guru dengan mudah mengarahkan dan membimbing nilai-nilai 

moral anak 

3) Menjadikan anak langsung dapat melihat guru yang memberikan 

contoh kongkrit perilaku mulia kepada anak sehingga mudah bagi 

anak untuk mempraktekkan perilaku mulia dalam kehidupannya 

4) Menjadikan anak dengan kesadarannya sendiri mau mengamalkan 

nilai-nilai moral 
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5) Pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan keaktifan anak dalam 

belajar sehingga anak senang dalam belajar dan anak tidak terbebani 

dengan proses pembelajaran 

6) Pendekatan holistik dan terpadu yang menjadikan anak tidak hanya 

sekedar memahami berbagai pengetahuan tentang nilai-nilai moral 

tapi lebih pada pengamalan nilai-nilai moral di masyarakat 

7) Pembelajaran nilai-nilai moral juga tidak semata-mata pendekatan 

rasional/ intelektual tentang nilai-nilai moral te tapi lebih pada 

pendekatan hati sehingga menyentuh afektif dan psikomorik anak. 

Dasar pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

di TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto menurut TS, pendekatan 

spiritual digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai moral karena 

pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kognisi otak anak, tetapi yang 

lebih diutamakan adalah pengamalannya dalam kehidupan anak 

disamping juga dikarenakan pembelajaran nilai-nilai m oral dengan 

pendekatan tersebut menjadikan anak senang dalam belajar bersama ibu 

guru yang mereka cintai dan anak merasa nyaman dalam belajar, anak 

langsung dapat melihat contoh kongkrit dari guru dalam pengamalan 

nilai-nilai moral Semua ini berakibat pada suksesnya membentuk 

karakter anak dengan nilai-nilai moral (No. Transkrip 08).  

  Menurut SM, saya mengajarkan nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual yaitu saya berusaha mengamalkan spiritual dalam 

pribadi saya semampu saya. Pendekatan ini saya gunakan karena 

pendekatan ini adalah pendekatan hati, saya mengajar dengan hati yang 
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tulus dan selanjutnya banyak cara yang saya tempuh diantaranya dengan 

cara ketika anak bermain. Bermain adalah dunia anak, bahkan 

pembelajaran di TK ini intinya adalah belajar seraya bermain dan 

bermain seraya belajar.(No. Transkrip 09). 

Berdasarkan penuturan informan dapat disimpulkan dasar 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual di TK 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto  adalah ; 

a) Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kognisi otak anak, tetapi 

yang lebih diutamakan adalah pengamalannya dalam kehidupan anak 

b) Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan tersebut 

menjadikan anak senang dalam belajar bersama ibu guru yang 

mereka cintai 

c) Anak merasa nyaman dalam belajar 

d) Anak langsung dapat melihat contoh kongkrit dari guru dalam 

pengamalan nilai-nilai moral  

4. Keunggulan Pembelajaran nilai-n ilai moral dengan pendekatan 

Spiritual dalam Membentuk Karakter Anak 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, keunggulan pembelajaran 

nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual dalam membentuk karakter 

anak adalah pembelajaran dengan pendekatan tersebut mampu 

menjadikan anak berperilaku mulia seperti perilaku jujur, sopan kepada 

orang lain dan mau menolong teman. Hal tersebut dinyatakan oleh RD, 

keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

dalam membentuk karakter anak sangat kelihatan dampaknya yakni anak 
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mempunyai perilaku-perilaku mulia seperti perilaku jujur, penolong, 

sopan santun pada orang lain walaupun dalam skala yang sederhana 

perilaku mulia tersebut tercermin dalam pribadi anak dan menjadi 

karakter anak (No. Transkrip 01). 

Perilaku jujur, penolong, sopan santun, menghormati dan berbuat 

baik pada orang tua, guru, teman, mengucapkan dan menjawab salam, 

berbagi dengan teman, sabar menunggu giliran dan lain-lain merupakan 

perilaku-perilaku yang diajarkan oleh guru sesuai dengan kurikulum 

yang digunakan . Perilaku – perilaku tersebut diajarkan guru dengan 

menggunakan pendekatan spiritual, pendekatan dengan menggunakan 

pendekatan hati sehingga anak tersentuh hatinya dan dengan 

kesadarannya mau mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya 

walaupun dalam skala yang sederhana 

Menurut TH, keunggulannya adalah 1) anak terbiasa mengucapkan 

dan menjawab salam ketika bertemu dengan sesama teman, 2) bersikap 

ramah dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua maupun dengan 

sesama teman, 3) mempunyai sikap suka tolong menolong dengan 

sesama teman maupun dengan orang lain, 4) bersikap sabar, antri 

menunggu giliran dan mau mengalah, 5) rajin menjaga kebersihan baik di 

sekolah maupun di rumah. (No. Transkrip 04). Keunggulan lain 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual dalam 

membentuk karakter anak adalah ada perbaikan dan perubahan nilai-nilai 

moralnya diantaranya anak berbicara dengan sopan, seperti yang 

dituturkan oleh SK, Keunggulannya adalah anak ada perbaikan dan 
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perubahan  nilai-nilai moralnya, dapat dibuktikan dari awalnya anak 

tidak/ belum mempraktekkan berbicara dengan sopan akhirnya anak 

berbicara dengan sopan kepada teman dan guru,  memberi salam ketika 

bertemu, berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu perbuatan.. (No. 

Transkrip 02). 

Keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual mampu merubah perilaku anak, anak mempraktekkan perilaku 

mulia, perilaku jujur, sopan santun kepada guru dan orang tua serta 

perilaku penolong,  anak mau mempraktekkan nilai-nilai moral dalam 

kehidupannya walaupun dalam skala yang sederhana dan juga adanya 

perbaikan dan perubahan nilai-nilai moral pada anak, anak berbicara 

dengan sopan  sebagaimana dituturkan oleh para informan dapat 

dimaklum i karena pembelajaran dengan pendekatan spiritual dilakukan 

oleh guru dengan pendekatan hati sehingga anak belajar dengan guru 

yang dicintai dan selanjuntnya  berimbas pada keberhasilan pembelajaran 

nilai-nilai moral 

Keunggulan lain pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual dalam membentuk karakter anak menurut AM, 1) anak semakin 

baik perilakunya. 2) anak jadi mengetahui akibat dari perbuatan baik dan 

akibat perbuatan tidak baik. 3) memotivasi anak untuk selalu berperilaku 

baik dan menjauhi perilaku tidak baik., 4) anak mempunyai kesadaran 

untuk selalu berperilaku baik dalam kehidupannya, 5) mempraktekkan 

apa yang sudah anak pelajari dari sekolah, 6) anak menghormati orang 
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tua dan guru  sehingga mampu membentuk karaakter anak (No. 

Transkrip 03).  

Keunggulan lain menurut SL yaitu 1) anak mempunyai rasa/ sikap 

suka menolong dan berbagi teman dan orang lain, 2) bersikap ramah, 

sopan santun terhadap orang yang lebih tua. 3) mau mengalah, antri 

menunggu giliran/ sifat sabar, 4) tidak suka mengganggu teman yang 

sedang melakukan kegiatan, 5) pembiasaan mengucapkan salam dan 

menjawab salam kepada sesama umat muslim, 6) rajin dan menjaga 

kebersihan dan lain-lain (No. Transkrip 10).  

Menurut HR, keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dalam 

membentuk karakter anak adalah, anak yang sebelumnya belum 

mengenal sopan santun, bertutur kata yang baik,, tidak sabar dalam 

menunggu giliran, dengan melalui pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual, hasilnya sangat signifikan. Anak anak sekarang 

sudah berubah. Intinya  pendekatan ini bisa merubah sikap perilaku 

buruk menjadi baik dan mampu membentuk karakter anak (No. 

Transkrip 11)  

Menurut wali murid SL, keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral 

dengan pendekatan spiritual dalam membentuk karakter anak adalah 

anak semakin berlaku sopan kepada orang tua, bertutur kata yang baik, 

anak mudah diajak ke masjid dan anak lebih mandiri dan dewasa. Ini 

berbeda ketika anak kami belum sekolah di TK ini. Menurut kami hasil 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak ini sangat kelihatan sekali dan 
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menggembirakan bagi kami selaku orang tua. implikasinya jelas 

berdampak positif dalam membentuk karakter anak (No Transkrip 05).  

Menurut EC, keunggulannya kalau saya mengamati dari hari ke 

hari anak, 1) anak ada perbaikan dan perubahan  nilai-nilai moralnya, 

dapat dibuktikan dari awalnya anak tidak/ belum mempraktekkan 

memberi salam ketika bertemu, berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

suatu perbuatan, setelah diberi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual anak 2) anak mampu dan mau mengamalkan nilai-

nilai moral tersebut.(No. Transkrip 06).  

Berdasarkan penuturan para informan dapat disimpulkan 

keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

dalam membentuk karakter anak adalah : 

a) Anak berperilaku mulia (perilaku jujur, sopan santun) 

b) Anak terbiasa mengucapkan dan menjawab salam  

c) Anak bersikap ramah dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua 

maupun dengan sesama teman 

d) Mempunyai sikap suka tolong menolong  

e) Bersikap sabar, antri menunggu giliran dan mau mengalah, 

f) Rajin menjaga kebersihan  

g) Anak berbicara dengan sopan 

Kesimpulan implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di TK dipaparkan pada tabel 3 berikut ini  
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Tabel 3 

Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai M oral dengan Pendekatan spiritual 

di Taman Kanak-kanak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan spiritual 
pembelajaran nilai –

nilai moral 
 

Anak melihat 
contoh 
kongkrit guru 

Anak 
tersentuh 
hatinya 

Muncul 
kesadaran 

Keunggulan 
1. Perilaku mulia (jujur, sopan santun) 
2. Terbiasa mengucapkan dan menjawab 

salam 
3. Ramah dan sopan santun 
4. Suka menolong  
5. Sabar, antri menunggu giliran dan mau 

mengalah 
6. Rajin menjaga kebersihan 
7. Berbicara sopan 
 

1. Niat ibadah 
2. Pribadi muslim  
3. Kepemimpinan 

spiritual  
4.  Profesional 

  

1. Pembiasaan dan 
latihan 

2.Tazkiya>tun 
nafs 

3.Keteladanan  
4.Bermain 
5.Bercerita 
6.Bernyanyi 

 
 

 
 
 

Anak senang 
belajar 

 
 

Anak dekat 
dengan guru 

Implementasi 
pembelajaran nilai – 

nilai moral 
 

Sistem integratif 

Metode pembelajaran 

Langkah pembelajaran 

Kerjasama wali murid 

Guru mengajar 

Dasar pembelajaran 
nilai-nilai moral 
dengan pendekatan 
spiritual 

Pembelajaran nilai-nilai moral berhasil 
dengan pendekatan spiritual 
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B. Pembahasan  

Usia Taman Kanak-kanak merupakan usia terpenting dalam rentang 

usia seseorang (golden age), hal tersebut dikarenakan pada usia tersebut 

perkembangan seluruh aspek jasmani dan rohani anak berkembang secara 

pesat. Kecerdasan spiritual, emosional, otak dan sosial anak terjadi sangat 

cepat pada usia tersebut. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk 

merespon apa yang ada di sekitarnya walaupun belum sampai kepada 

merekam hal yang bersifat abstrak. Anak belum dapat mengetahui mana yang 

baik dan mana yang buruk, hanya apa yang sering dilihat dan didengarnya, 

akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 

jiwanya. Orang tua dan tempat-tempat pengasuhan anak, kelompok bermain 

(play group), Taman Kanak-kanak dan lingkungan , merupakan tempat anak 

mendapat pengalaman dan berlatih sesuai kemampuannya.  

Usia 4-6 tahun, merupakan masa peka dalam perkembangan aspek 

berpikir logis anak. Anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 

perkembangan seluruh potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya 

pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi 

lingkungan dan mengasimilasikan atau menginternalisasikan ke dalam  

pribadinya. Masa ini merupakan masa awal pengembangan kemampuan fisik, 

kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri,  disiplin, kemandirian, seni, 

moral dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya 

tercapai secara optimal. Tanda bahwa anak berkembang optimal 
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mengejawantah pada perilaku sehari-hari yang pada gilirannya menjadi 

kebiasaan hidup. .  

Penelitian Magta (2013), judul “Konsep Pendidikan Ki Hajar 

Dewantara tentang Pendidikan Anak Usia Dini”, menyimpulkan, Ki Hajar 

Dewantara, seorang tokoh pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pendidikan anak usia dini merupakan masa peka atau masa penting bagi 

kehidupan anak, dimana pada masa tersebut masa terbukanya jiwa anak 

sehingga segala pengalaman yang diterima anak pada masa usia di bawah 

tujuh tahun akan menjadi dasar jiwa yang menetap, sehingga pentingnya 

pendidikan di dalam masa peka bertujuan menambah isi jiwa bukan merubah 

dasar jiwa.  

Anak usia Taman Kanak-kanak adalah anak yang sedang dalam tahap 

perkembangan pra operasional kongkrit, sedangkan nilai-nilai moral 

merupakan konsep-konsep yang abstrak, sehingga dalam hal ini anak belum  

dapat dengan serta merta menerima apa yang diajarkan guru atau orang tua, 

untuk itulah guru atau pendidik di TK harus pandai dalam memilih dan 

menentukan metode serta pendekatan  yang  digunakan untuk mengajarkan 

nilai-nilai moral kepada anak agar pesan moral yang ingin disampaikan guru 

dapat benar-benar sampai dan dipahami serta dipraktekkan anak. Pemahaman 

berbagai hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang dimiliki guru 

akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran nilai-nilai moral secara 

optimal. 

Guru di Taman Kanak-kanak selalu dilihat, didengar dan ditiru oleh 

anak, bahkan peniruan tanpa selektif karena usia anak yang belum mampu 
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membedakan perilaku mana yang baik dan mana yang tidak baik,  apapun 

yang ada pada guru akan ditirunya dan menjadi pengetahuan, wawasan, 

pengalamannya dan menjadi landasan perilaku anak dalan kehidupannya. 

Berdasarkan kondisi tersebut guru Taman Kanak-kanak seharusnya menjadi 

teladan dan panutan yang baik bagi anak dalam setiap perilakunya.  

Sebagai pemimpin dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak 

maka kepemimpinan seorang guru tersebut harus dilandasi dengan 

kepemimpinan spiritual. Tobroni (2012:11) , kepemimpinan spiritual adalah 

kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual 

(keilahian). Seorang guru yang memiliki spiritual dalam pembelajaran yang  

nampak dalam keprofesionalismenya, totalitas, tulus, ikhlas dalam mendidik, 

sabar dan rela menghadapi segala resiko.  

Menurut Munir (2009 : 33) seorang guru yang memiliki spiritualitas 

adalah seorang guru; 1) memiliki dedikasi, kecintaan kepada profesinya, 2) 

selalu bersedia untuk berkorban dalam menjalankan tugas sebagai guru, 3) 

selalu ingin memberi yang terbaik, 4) lebih didengar oleh anak didiknya 

(mempunyai kewibawaan), 5) anak didik merasa aman dan tentram bersama 

guru yang disayanginya, 6) anak didik bersama memberi imbalan terbaik 

kapan saja mereka mau.  

Menurut Al-Ghazali (Mujib, 2006 : 90), tugas pendidik yang utama 

adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan serta membawakan 

hati manusia untuk mendekatkan diri  (taqarrub) kepada Allah SWT, hal 

tersebut karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk 

mendekatkan diri kepada Nya. Jika pendidik belum mampu membiasakan diri 
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dalam peribadatan pada peserta didiknya maka ia mengalami kegagalan 

dalam menjalankan tugasnya sekalipun peserta didiknya memiliki prestasi 

akademis yang luar biasa. Hal tersebut mengandung arti akan keterikaitan 

antara ilmu dan amal saleh yang harus dipunyai oleh pendidik.  

Pembelajaran nilai-nilai moral di Taman Kanak-kanak merupakan 

pembelajaran yang urgen, pembelajaran mengenai dasar-dasar moral yang 

harus dikuasai oleh anak sebagaimana pendapat Ulwan (1981, 174),  

pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan 

keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh 

anak sejak masa analisa  hingga ia menjadi seorang mukallaf. Pembelajaran 

pembentukan karakter anak. Pembelajaran yang ditujukan untuk membekali 

nilai-nilai moral dasar anak yang akan menjadi kebiasaan hidupnya. Lickona 

(2013 : 25 ), dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya tiga 

komponen karakter yang baik (components of good character), yaitu moral 

knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang 

moral, dan moral action atau perbuatan moral 

Pembelajaran nilai-nilai moral bagi anak usia Taman Kanak-kanak 

membutuhkan metode, strategi dan pendekatan tertentu yang mampu 

menggerakkan hati anak untuk mau dan mampu mempraktekkan nilai-nilai 

moral dalam kehidupannya, karena pada hakekatnya pembelajaran nilai-nilai 

moral tidak semata transfer ilmu tetapi lebih pada menggerakkan hati anak 

untuk mau dan mampu mempraktekkan nilai-nilai moral di masyarakat. Salah 

satu pendekatan pembelajaran nilai-nilai moral yang mampu menjadikan 

pembelajaran berhasil secara optimal adalah dengan pendekatan spiritual.  
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Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 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 

adalah muatan-muatan etis-paedagogis yang menyertai  kegiatan proses 

pembelajaran yang berisi religius/spiritual, rasional/intelektual, emosional, 

fungsional, keteladanan, pembiasaan dan pengalaman. 

Pendekatan spiritual merupakan pendektan yang menekankan 

pendekatan hati (tazkiya>tun nafs), Suatu pendekatan yang menghadirkan 

Tuhan dalam setiap langkah pembelajaran, pendekatan yang menjadikan 

anak-anak aktif dan kreatif dalam pembelajaran, akomodatif dan menyentuh 

kejiwaan anak, pendekatan holistik, parsipatori & empirik, anak enjoy dalam  

belajar sehingga muncul kesadaran anak untuk mempraktekkan nilai-nilai 

moral dalam kehidupannya. Menurut Rohana (2010 : 41) ) pendidikan yang 

berkaitan dengan pembangunan spiritual a tau 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 dipimpin dengan sistem pendidikan. 

Pendekatan yang dimulai dari guru yang melandasai aktivitas 

pembelajarannya dengan ibadah yang melahirkan seorang guru yang 

mengajar dengan orientasi Ilahiya>h, tazkiyah an-nafs. cerminan pribadi 
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Muslim, penerapan kepemimpinan spiritual dan profesional. Seorang guru 

yang mampu menjadi te ladan dan pemim pin spiritual bagi anak, mendidik  

secara profesional dengan totalitas, tulus ikhlas dan penuh kesabaran dan 

kasih sayang. Suatu pembelajaran  berbasis spiritual yakni suatu 

pembelajaran yang didasari oleh keyakinan bahwa aktivitas pembelajaran 

merupakan ibadah kepada Allah SW T. Rivauzi (2007: 91). manusia 

diciptakan sebagai hamba Allah yang suci sejak lahir dan diberi amanah 

untuk memelihara kesucian tersebut. Pembelajaran yang memusatkan 

perhatiannya pada spiritualitas sebagai potensi utama dalam menggerakkan 

setiap tindakan pembelajaran dan pendidikan, dalam hal ini spiritualitas 

dipahami sebagai sumber inspiratif normative dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, dan sekaligus spiritualitas sebagai tujuan pendidikan. 

Tobroni (2008 : 150), spiritualisasi pendidikan/ pembelajaran 

diartikan juga sebagai memasukkan ruh, spirit, semangat, etika religious 

kedalam semua aspek pembelajaran. Tujuannya adalah agar tercipta  

keselarasan dan kesatuan (integrated) antara ilm u pengetahuan dan teknologi 

(IMTAQ) dengan iman dan taqwa (IMTAQ) sehingga terwujud lulusan yang 

insan kamil (waladun shalih) yaitu anak yang memilki kekuatan aqidah 

(quwwatul ‘aqidah), kekuatan ibadah (quwwatul ‘ibadah), kekuatan ilmu 

(quwwatul ‘ilmi) dan budi pekerti yang agung/ mulia (aklaqul karimah)  

Al-Razi dalam Kitab Tibb Al-Ruhani yang berisikan tentang perbaikan 

hati dan pengendalian hawa nafsu yang juga merupakan masalah dasar dari 

ajaran Islam. Al-Razi mengatakan bahwa pengendalian hawa nafsu adalah 

kewajiban bagi setiap orang yang berakal dan beragama. Menurutnya  tugas 
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seorang dokter disamping mengetahui kesehatan jasmani  (al-tibb al-jasmani) 

adalah mengetahui kesehatan jiwa (al-Tibb al-Ru>ha>ni>). Hal ini untuk 

menjaga keseimbangan jiwa dalam aktivitas-aktivitasnya supaya tidak terjadi 

keadaan yang minus ataupun berlebihan. Sama halnya dengan seorang guru 

yang mengajar, guru juga harus mampu mengajarkan nilai-nilai moral yang 

menjadi ajaran pokok Islam yang seimbang dengan pembelajaran lainnya, 

sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pribadi anak,  bahkan inti 

pembelajaran atau pendidikan dalam Islam adalah terbentuknya pribadi  

akhlaqul karimah  

Hasil penelitian menunjukkan implementasi pembelajaran nilai-nilai 

moral dengan pendekatan spiritual di TK Aisyiyah I dan TK Universitas 

Muhammadiyah purwokerto diawali dari; 1) guru mengajar dengan niat 

ibadah (orientasi Ilahiya>h), 2) tazkiyah an-nafs, (penyucian diri yang 

dipraktekkan oleh guru yang berimbas pada anak, yang terdiri dari takhliyah 

al-nafs/  mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela,  tahliyah al-nafs / mengisi 

jiwa dengan sifat-sifat baik dan tajliyah al-naf / sifat  baik tersebut nampak 

dalam perilaku,  3) cerminan pribadi seorang muslim (mampu menjadi 

teladan dan uswah khasanah bagi anak), 4) kepemimpinan spiritual dan 5) 

melahirkan profesionalitas dalam mengajar. Seorang guru yang mengajar 

dengan totalitas, tulus ikhlas, penuh kesabaran, kasih sayang kepada anak 

didik sehingga pembelajaran nilai-nilai moral berhasil 

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

dilaksanakan secara integratif (menyatu dengan tema pembelajaran yang 

diajarkan pada saat itu) dan dikemas dalam bentuk; 1) kegiatan rutin/ kegiatan 
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yang dilaksanakan secara rutin setiap hari seperti berdoa sebelum dan sesudah 

belajar, memulai aktifitas dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan 

membaca Alhamdulillah, 2) kegiatan spontan/ kegiatan yang dilakukan secara 

spontanitas oleh guru dan anak seperti mengajak anak membuang sampah 

pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, 3) kegiatan teladan yakni 

dengan keteladanan guru dalam semua aktifitas seperti menutup aurot, 

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 4) kegiatan terpogram, kegiatan 

yang diprogramkan oleh guru yang sudah ada dalam tema pembelajaran 

seperti belajar makan bersama, adab makan dengan mencuci tangan, makan 

dengan tangan kanan, mengambil makanan yang paling dekat dan tidak 

berbicara saat makan. 

Pembelajaran nilai-nilai moral secara integratif ini sesuai dengan 

pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penelitian Muthoifin dan Jinan (2015) 

yang menyimpulkan Ki Hadjar Dewantara menghendaki budi pekerti yang 

bersifat integrated dengan pengajaran pada setiap bidang studi. Dengan kata 

lain, Ki Hajar menginginkan bahwa pada setiap pengajaran bidang studi 

apapun harus mengintegrasikannya dengan pendidikan budi pekerti, dan tidak 

berhenti pada pengajaran mata pelajaran. 

Metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

yang digunakan di TK Aisyiyah I Purwokerto dan TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto meliputi; 1) metode pembiasaan dan latihan, 2) 

uswatun khasanah, 3) metode tazkiya>tun nafs, 4) metode bermain, 5) 

metode bercerita, 6) metode bernyanyi dan 7) metode karyawisata.  
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Metode pembiasaan dan latihan, keteladanan dan tazkiyatun an- nafs  

ini sesuai  dengan pendapat al-Ghozali ( tt,107 )  yang menyatakan bahwa 

metode penanaman nilai-nilai moral pada anak melalui 1) metode 

pembiasaan, yakni metode dengan melatih anak untuk membiasakan dirinya 

pada budi pekerti dan meninggalkan kebiasaan yang buruk melalui bim bingan 

dan latihan (exercising). 2)  metode keteladanan, dalam rangka membawa 

manusia menjadi manusiawi, Allah telah menciptakan Rasulullah sebagai 

pribadi teladan yang baik. Guru adalah pewaris nabi dan subjek pendidikan, 

maka haruslah menjadi te ladan bagi anak didiknya. dan orang tua tidak lain 

adalah guru bagi anak-anaknya, 3) tazkiya>h nafs (metode penyucian diri).  

dengan takhliyah al-nafs, tahliyah al-nafs dan tajliyah al-naf  

Metode pembiasaan dan latihan juga sesuai dengan pemikiran ibn 

Maskawaih, menurutnya karakter (khuluq) merupakan suatu keadaan jiwa. 

Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan 

secara mendalam. Keadaan ini ada dua jenis, yang pertama alamiah dan 

bertolak dari watak. Yang kedua tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Pada 

mulanya keadaan ini terjadi karena dipertim bangkan dan dipikirkan namun 

kemudian melalui praktek secara terus menerus akhirnya menjadi karakter 

Penelitian  Putri dan Budhojo (2013), bahwa pembiasaan perilaku 

moral yang baik yang dicontohkan oleh guru untuk anak usia dini mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak. 

Hal tersebut dikarenakan anak usia dini adalah anak yang mudah meniru dan 

imitasi terhadap apapun yang dilihatnya terutama dari guru dan orang tua 

anak. Anak yang mudah dipengaruhi oleh orang dewasa yang ada di 
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sekitarnya bahkan meniru yang tidak selektif. Seorang guru di TK harus 

memberikan keteladanan yang baik bagi anak baik ketika guru di dalam  

maupun di luar kelas  

Pembelajaran nilai-nilai m oral dengan metode pembiasaan juga sesuai 

dengan hasil penelitian Murdiono (2013), yang menyimpulkan bahwa metode 

penanaman nilai - nilai moral yang digunakan untuk anak usia dini adalah; 

bercerita, bermain, karyawisata, bernyanyi, outbond, pembiasaan, teladan, 

syair, dan diskusi. Metode penanaman nilai – nilai moral tersebut 

berpengaruh terhadap perubahan perilaku siswa, dari perilaku yang tidak baik 

menjadi perilaku baik. Sejalan dengan penelitian Murdiona adalah penelitian 

Muthoifin dan Jinan (2015) tentang pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, 

yang menyimpulkan, perhatian Ki Hadjar terhadap pentingnya pendidikan 

budi pekerti yang ditekankan pada pembentukan karakter, perilaku dan 

kepribadian melalui upaya pembiasaan melakukan perbuatan terpuji yang 

dilakukan mulai dari sejak kecil hingga dewasa.  

Metode Tazkiya>tun nafs merupakan salah satu metode dalam  

pembelajaran nilai-nilai moral anak usia TK, metode ini melandasi guru 

dalam mengajar nilai-nilai moral anak sebelum guru mengenalkan dan 

memberi pengetahuan kepada anak apa itu m oral, perasaan moral dan praktek 

moral. Hal tersebut berbeda dengan teori Lickona (2013 : 25 ), yang 

menyatakan dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya tiga 

komponen karakter yang baik (components of good character), yaitu moral 

knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang 

moral, dan moral action. Teori Lickona ini tidak mengkaitkan aspek 
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Ilahiya>h dalam pembelajarannya sehingga pembelajaran kering aspek 

spiritual, pembelajaran semata-mata hanya menjadikan anak bermoral tanpa 

dilandasi spiritualitas yang menjadi core nya pendidikan 

 Metode bermain dalam pembelajaran nilai-nilai moral anak dengan 

pendekatan spiritual, Piaget (1932), dalam Labib (2013 : 37) menyebutkan, 

Piaget mencoba mengkaji tingkah laku anak melalui aktivitas bermainnya. 

Hal ini dilakukan oleh karena Piaget ingin menguji bagaimana anak dapat 

berfikir secara spontan dan bagaimana anak dapat menyesuaikan konsepsinya 

terhadap berbagai tata  aturan. Di samping itu Piaget juga memberikan 

kebebasan pada anak-anak untuk menjelaskan aturan-aturan main yang 

mereka tetapkan sendiri. Dunia anak adalah dunia bermain dan anak sejak 

lahir sebenarnya sudah dibekali dengan nilai  moral dan nilai moral tersebut 

akan dapat terealisasi dalam kehidupan manakala anak mendapat rangsangan 

dari luar melalui pendidikan dan pengaruh orang dewasa yang ada di sekitar 

lingkungan anak 

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual dengan 

menggunakan metode bermain sesuai hasil penelitian Ngatiyo (2012), yang 

menyimpulkan bermain adalah dunia untuk anak usia prasekolah dan menjadi 

hak setiap anak, tanpa dibatasi usia. Melalui bermain, anak dapat memetik 

manfaat bagi perkembangan aspek fisik-motorik, kecerdasan dan sosial 

emosional, ketiga aspek ini saling menunjang satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan. Bila salah satu aspek tidak diberikan kesempatan untuk 

berkembang, akan terjadi ketimpangan. Pada usia inilah anak mampu 

menyerap informasi yang sangat tinggi sekaligus untuk pengembangan 



199 
 

intelegensi permanen. Dunia anak adalah dunia bermain. Pendidikan anak 

usia TK harus bertitik tolak dari kaidah ini. Nuansa bermain tak boleh hilang 

dari model pembelajaran anak termasuk didalamnya mengajarkan nilai-nilai 

moral anak usia Taman Kanak-Kanak  

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual di TK 

Aisyiyah I Purwokerto dan TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga 

menggunakan metode cerita. Penelitian  Ermawati (2014) menyim pulkan 

metode pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran 

moral ada 6, yaitu metode praktek langsung, pemberian tugas, tanya jawab, 

bercerita, unjuk kerja, dan bermain. Media pembelajaran dalam melaksanakan 

pembelajaran moral yaitu peraga langsung (sosio drama), televisi, gambar, 

buku cerita (dongeng, legenda, mitos), dan buku perilaku (work sit), film, 

lagu, dan tanda bintang. Pembelajaran moral bagi anak usia dini dilaksanakan 

secara rutin setiap kegiatan pembelajaran dan diterapkan secara langsung di 

kelas melalui keteladanan dan pembiasaan serta memberikan reward (hadiah). 

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

dilaksanakann dengan membuat perencanaan pembelajaran dengan langkah-

langkah pembelajaran : 1) appersepsi, 2) bercakap-cakap tentang nilai moral,  

3) berbagi cerita, 4) penggunaan media , 5) bermain peran, 6) refleksi nilai, 7) 

penekanan nilai-nilai moral , 8) tindak lanjut, 9) Evaluasi. 10) kerjasama 

dengan orang tua, 

Keberhasilan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual di TK Aisyiyah I Purwokerto dan TK Universitas Muhammadiyah 

purwokerto juga didukung kerjasama dengan orang tua. Penelitian Komariah 
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(2011),  agar anak-anak memiliki moral yang baik dan terhindar dari 

pelanggaran-pelanggaran moral, maka perlu adanya kerjasama antara 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebaik apapun pendidikan moral dalam  

keluarga tanpa adanya dukungan dari sekolah dan masyarakat, sulit bagi 

anak-anak untuk memiliki moral yang baik. Begitu juga pendidikan moral di 

sekolah, tanpa adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat sulit bagi anak 

untuk memiliki m oral yang baik. Dengan demikian, ketiga jenis lembaga ini ( 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakata) tidak bisa dipisahkan dan 

harus saling mendukung. 

Beberapa dasar pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual di TK Aisyiyah I Purwokerto dan TK Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto adalah menjadikan anak tersentuh hatinya, karena pendekatan ini 

menggunakan pendekatan hati / tazkiya>tun nafs, berorientasi pada ke 

Tuhanan, akom odatif dan menyentuh kejiwaan anak. Hal ini diawali dari 

pembelajaran yang didasari dengan niat ibadah, orientasi Ilahiya>h. Guru 

mengajar melandasi seluruh aktivitas pembelajarannya dengan spiritualitas, 

pembelajaran  berbasis spiritual yakni suatu pembelajaran yang didasari oleh 

keyakinan bahwa aktivitas pembelajaran merupakan ibadah kepada Allah 

SWT. (Rivauzi, 2007: 91). 

Dasar pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

selanjutnya adalah menjadikan anak dekat dengan ibu guru yang mereka 

cintai. Pembelajaran yang didasarkan pada kecintaan anak kepada guru akan 

menjadikan pembelajaran berhasil secara efektif dan efesien, anak merasa 

diperhatikan oleh guru, disayang dan dibimbing guru dengan sepenuh cinta  
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sehingga menumbuhkan kesadaran anak untuk mengamalkan apa yang sudah 

diajarkan oleh guru di sekolah  

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual juga 

didasarkan pada kenyataan bahwa anak langsung dapat melihat guru yang 

memberikan contoh kongkrit perilaku mulia  kepada anak. Keteladanan guru 

dalam mengajarkan nilai-nilai moral berpengaruh terhadap pembentukan 

karakter anak. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang nilai-nilai 

moral tetapi guru langsung memberikan contoh kongkrit pengamalan nilai-

nilai moral dengan pembiasaan. Al-Ghazali (tt, 107), metode keteladanan, 

dalam rangka membawa manusia menjadi manusiawi, Allah telah 

menciptakan Rasulullah sebagai pribadi teladan yang baik. Guru adalah 

pewaris nabi dan subjek pendidikan, maka haruslah menjadi te ladan bagi 

anak didiknya. dan orang tua tidak lain adalah guru bagi anak-anaknya, 

Pendekatan spiritual dalam pembelajaran nilai-nilai moral merupakan 

pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan keaktifan anak dalam belajar ,  

pendekatan holistik dan terpadu yang menjadikan anak tidak hanya sekedar 

memahami berbagai pengetahuan tentang nilai-nilai moral tapi lebih pada 

pengamalan nilai-nilai moral,  pembelajaran tidak semata-mata pendekatan 

rasional/ intelektual., pendekatan tidak hanya mengandalkan kognisi otak 

anak dan menjadikan anak senang dalam belajar bersama ibu guru yang 

mereka cintai yang mengarahkan dan membimbing nilai-nilai moral anak 

Pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

dipraktekkan di TK Aisyiyah I Purwokerto dan TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto dikarenakan pendekatan ini mempunyai 
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beberapa keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual berhasil secara 

efektif dan efesien dan mampu membentuk karakter anak. Keunggulan 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual dalam membentuk 

karakter anak tersebut meliputi; 1) menjadikan anak berperilaku mulia  

(perilaku jujur, sopan santun). Perilaku jujur, sopan santun merupakan 

perilaku yang diharapkan tercermin dalam karakter anak yang teraplikasikan 

dalam perilaku anak dalam kehidupannya walaupun dalam skala yang 

sederhana,  2) anak terbiasa mengucapkan dan menjawab salam – yang 

menjadi landasan perilaku dan karakter anak pada masa dewasa, 3) anak 

bersikap ramah dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua maupun 

dengan sesama teman, 4) anak suka tolong menolong baik kepada teman 

maupun orang lain yang ada di lingkungan anak , 5) anak bersikap sabar, antri 

menunggu giliran dan mau mengalah, 6) anak rajin menjaga kebersihan, dan 

7) anak berbicara dengan sopan. 

 
 
 
 


