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Lampiran 1  
CURRICULUM VITAE 

Nama : Dra. Zakiyah, M.S.I. 

Tempat & tgl. Lahir : Gresik, 18 Maret 1966 

Alamat  : Jl. Kenanga X Blok K. 7 RT 06 RW 10 Perum 

  Tegal Sari Ladug Kembaran Banyumas 

Nama Suami   : Drs. Kateno Mughni (Allahu yarham) 

Anak     : Farhun Amiq Ibnu Zaen (Allahu yarham) 

: Haidar Athif 

: Syauqi Ahsanan Nasyith 

Pekerjaan : Dosen  Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

Riwayat Pendidikan : 

Tahun 1980  : Lulus SD Negeri & MI Muhammadiyah  

  Banyuurip Gresik 

Tahun 1983 : Lulus MTs Muhammadiyah Paciran Lamongan 

Tahun 1986 : Lulus MA Muhammadiyah Paciran Lamongan 

Tahun 1991 : Lulus Sarjana S 1 lAIN Walisongo Semarang 

Tahun 2007 : Lulus S2 Pendidikan Islam IAIN Walisongo 

  Semarang 

Tahun 2014    : Masuk Program S3 Universitas Muhammadiyah 

  Malang 

Demikian Curriculum Vitae ini  saya buat, dan bagi fihak yang berkepentingan 

harap  maklum. 

Purwokerto,    Desember 2017 

Penulis 
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Lampiran 2 
 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN  
TK AISYIYAH I PURWOKERTO 

 

No. NAMA INFORMAN JABATAN INISIAL 
NO 

TRANSKRIP 

1. Radiami, S, Pd., Kepala TK RD 01 

2. Santi Kurniasih, S.Pd., Guru Kelas B1 SK 02 

3. Anggi Mardiyani Guru Kelas B2 AM 03 

4. Titi Hartinah, S.Ag Guru Kelas B3 TH 04 

5. Sabar Ramlan Wali Murid B1 SR 05 

6. Echa & Eka Wali Murid B2 EC 06 

7. Susilowati Wali Murid B3 SS 07 

 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN TK  UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 

 

No. NAMA INFORMAN JABATAN INISIAL 
NO 

TRANSKRIP 

1. Tafifah Setiati, S.Pd. AUD Kepala TK TS 08 

2. Sri Mugiastuti, S.Pd.AUD Guru Kelas A2 SM 09 

3. Sri Lestari, S, Pd, AUD Guru Kelas B2 SL 10 

4. Sri Herowati, S, Pd, AUD Guru Kelas B3 HR 11 

5. Irma, S.Pd., Wali Murid A2 IM 12 

6. Riyana, S.Pd., Wali Murid B2 RY 13 

7. Romi Wali Murid B3 RM 14 
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Lampiran 3 

A. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA TK 
NO. TRANSKRIP : 01 & 08 
 

No.  PERTANYAAN WAWANCARA 

1.  Assalamualaikum Wr. Wb 
 

2. Bagaimana keadaan TK selama ini ! 
 

3. Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi TK ! 
 

4. Bagaimana latar belakang guru ! 

5. Bagaimana  latar belakang anak didik ! 

6. Bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran di TK ini ! 
 

7. Apa filosofi pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 

8. Bagaimana kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral di TK ! 

9. Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 

dan evaluasi) ! 

10. Mengapa pendekatan spiritual digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai 

moral ! 

11. Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual ! 

12. Apa keunggulan pembelajaran nilai- nilai moral dengan pendekatan 

spiritual  dalam membentuk karakter anak! 

13. Bagaimana kerjasama dengan orang tua anak ! 
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B. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU KELAS 
 
NO. TRANSKRIP : 02, 03, 04, 09, 10 & 11   
 

No.  PERTANYAAN WAWANCARA 

1.  Assalamualaikum Wr. Wb 
 

2. Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi TK ! 
 

3. Bagaimana  ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 

4. Bagaimana  ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 

5. Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 

dan evaluasi) ! 

6. Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual ! 

9. Apa keunggulan pembelajaran nilai- nilai moral dengan pendekatan 

spiritual dalam membentuk karakter anak ! 

10. Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
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C. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WALI MURID 
 
NO. TRANSKRIP :  05, 06, 07, 12, 13 & 14 
 

No.  PERTANYAAN WAWANCARA 

1.  Assalamualaikum Wr. Wb 
 

2. Apa yang melatarbelakangi bapak/ ibu menyekolahkan anak di TK ini ! 
 

3. Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 

ini ! 

4. Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK 

ini ! 

5. Apa yang sudah bapak / ibu lakukan untuk membantu TK membentuk 

nilai-nilai moral anak di rumah ! 

6. Apakah bapak / ibu berkomunikasi dengan sekolah tentang 

perkembangan nilai-nilai moral anak ? 

7. Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual  dalam membentuk karakter anak !  

8. Apa saran bapak / ibu terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak 

di TK ! 
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Lampiran  4 
 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN NILAI-NILAI MORAL 
DENGAN PENDEKATAN SPIRITUAL DI TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bercakap-cakap 
tentang nilai-nilai  

  
 

Berbagi cerita pengalaman anak  Penggunaan media  

Bermain peran 
 

Refleksi nilai 

Penekanan nilai Tindak lanjut  

Appersepsi 
 
 

 

Kerjasama dengan orang tua 
 
 

 

Pembelajaran nilai-nilai 
moral berhasil 

 
 

Evaluasi 
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Lampiran  5 :  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

DENGAN KEPALA TK AISYIYAH I PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP   : 01 
HARI/ TANGGAL   : SENIN/ 9 JANUARI 2017 
JAM      : 08.00 – 08.30 
INFORMAN /  INISIAL  : RADIAM I, S.Pd., / RD 
TEMPAT    : KANTOR TK AISYIYAH I 
PWT 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN RD (01) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf bu mengganggu waktu ibu ini, mohon waktunya sebentar untuk 
bertanya beberapa hal tentang pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga bu gak apa-apa dengan senang hati, gak ganggu kok, silahkan 
duduk bu, maaf ini tempatnya seperti ini ! 
 

2. Peneliti : 
Bagaimana keadaan TK selama ini ! 
Informan : 
Keadaan TK Aisyiyah I Purwokerto selama ini  merupakan salah  satu 
TK yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, hal 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. 
 

3. Peneliti  :  
  Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi TK   !   
Informan : 
a. Terutama ingin berbagi ilmu sebagai bentuk ibadah saya kepada Allah 

sehingga saya semangat untuk mengajar bahkan semakin semangat 
setelah saya diminta pengurus untuk menjadi kepala sekolah karena 
mengajar dan memimpin saya maknai sebagai ibadah  

b. Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, terutama pada 
tingkat pendidikan sekolah rendah (TK).  

c. Para guru yang mengabdi di TK ini hanya dilandasi semata-mata 
sebagai bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah SW T, sehingga 
dilaksanakan dengan rasa ikhlas tanpa pamrih  

4. Peneliti : 
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Bagaimana  latar belakang guru ! 
Informan : 
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 

5 Peneliti :  
Bagaimana latar belakang anak didik ! 
Informan :   
Latar belakang anak didik yang belajar di TK ini berasal dari berbagai 
lingkungan keluarga yang bervariatif/ berbeda baik dari segi la tar 
belakang pendidikan, ekonomi, tingkat sosial dan keagamaan orang tua, 
oleh karena itu para guru berjuang dan bekerja semaksimal mungkin 
untuk dapat mendidik, mengajar dan membim bing anak didik agar anak 
mempunyai perilaku yang baik  
 

6.  Peneliti : 
Bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran di TK ini ! 
Informan : 
Alhamdulillah sudah memadai , dengan gedung berlantai 2, 6 ruang kelas 
yang nyaman dan higienis, APL da APD yang variatif dan lengkap, 
musollah untuk praktek ibadah anak, dan setiap ruangan sudah dilengkapi 
dengan toilet serta halaman/tempat bermain yang luas dan bersih. 
 

7. Peneliti : 
Apa filosofi pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan  :  
Filosofi pembelajaran nilai-nilai moral di TK ini diawali pemikiran 
tentang pentingnya pembelajaran nilai-nilai moral bagi anak  yang akan 
menjadi landasan dan dasar anak dalam menghadapi kehidupannya 
kelak.. Filosofi ini kemudian yang menjadikan di TK ini pembelajaran 
nilai-nilai moral dan agama diutamakan. 
 
 

 
8. Peneliti :  

Bagaimana kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral di TK ! 
Informan :  
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kom petensi yang 
terdiri dari a) muatan lokal (agama/Kemuhammadiyahan-Ke Aisyiyahan, 
b) kurikulum Pemerintah integrasi Agama dan c) kurikulum berbasis 
budaya setempat. Kurikulum yang mengajarkan pengenalan adanya 
Tuhan, cara beribadah, mengenal dan membiasakan berperilaku yang 
baik dan menghindari perilaku tidak baik.  
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9.  Peneliti 
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
dan evaluasi) ! 
Informan : 
 Implementasinya diawali dari guru yang mengajar dengan niat ibadah, 

ikhlas dan penuh kesabaran dalam mengajar anak dengan 
implementasi : 
a. Perencanaan : membuat RPPH, contoh mengajarkan tentang 

perilaku sopan dengan orang tua 
b. Melaksanakan di kelas dengan menggunakan gambar anak yang 

sedang pamit mau berangkat ke sekolah kepada ibunya  
c. Ibu guru bercerita dan bercakap-cakap dengan anak tentang 

perilaku tersebut, anak dim inta untuk menceritakan 
pengalamannya ketika mau berangkat sekolah 

d. Guru memberikan penguatan kepada anak untuk berperilaku 
demikian 

e. Guru mengevaluasi dengan cara anak diminta untuk meceritakan 
gambar tersebut 

f. Guru bekerjasama dengan orang tua untuk mengawasi dan 
membimbing anak  

 Implementasi pembelajaran juga diselenggarakan secara integrasi 
dengan tema yang ada, dengan dikemas dalam bentuk kegiatan : 

a. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari 
b. Kegiatan spontan  
c. Kegiatan teladan yaitu kegiatan dengan memberikan contoh 

kongkrit anak contoh memberi salam bila bertemu 
d. Kegiatan terpogram yaitu kegiatan yang dilakukan dengan 

perencanaan guru 

Evaluasi dengan membuat catatan mengenai keberhasilan yang 
dilakukan anak, disamping itu juga dengan cara mengisi lembar 
check list perkembangan anak dan melihat seluruh hasil karya anak. 

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.  

10. Peneliti : 
Mengapa pendekatan spiritual digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai 
moral ! 
Informan : 
Pendekatan spiritual digunakan dikarenakan pendekatan ini menjadikan 
anak tersentuh hatinya, berorientasi pada ke Tuhanan, akomodatif dan 
menyentuh kejiwaan anak. Dalam pembelajaran ini saya selalu mendekati 
anak dengan pendekatan hati sehingga anak merasa diperhatikan dan 
selanjutnya anak memperhatikan apa yang saya ajarkan dan muncul 
kesadaran untuk mempraktekkan nilai moral dalam kehidupannya 
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walaupun dalam skala yang sangat sederhana  
 

11. Peneliti : 
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual ! 
Informan : 
Metode  pembelajaran dengan  uswatun khasanah/ pemodelan, . Contoh : 
berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan dan lain-lain. 
Disamping juga metode bercerita, bermain peran, bernyanyi dan 
karyawisata 

12. Peneliti : 
Apa keunggulan pembelajaran nilai- nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter anak! 
Informan : 
Keunggulan sangat kelihatan dampaknya yakni anak mempunyai 
perilaku-perilaku mulia seperti perilaku jujur, penolong, sopan santun 
pada orang lain walaupun dalam skala yang sederhana perilaku mulia 
tersebut tercermin dalam pribadi anakkeunggulan pembelajaran nilai-nilai 
moral dengan pendekatan spiritual dalam membentuk karakter anak 
sangat kelihatan dampaknya yakni anak 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 

 
13. Peneliti : 

Bagaimana kerjasama dengan orang tua anak ! 
Informan : 
Alhamdulillah terjalin dengan baik dan harmonis. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN GURU KELAS B1 TK AISYIYAH I PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 02 
HARI/ TANGGAL  : SELASA/ 10 JANUARI 2017 
JAM     : 11.00 – 11.20 
INFORMAN/ INISIAL : SANTI KURNIASIH, S.Pd.,/ SK 
TEMPAT   : RUANG KELAS B1 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN SA (02) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Mohon maaf bu minta waktunya sebentar ya….. untuk bertanya seputar  
pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 
dipraktekkan di TK ini ! 
Informan : 
Silahkan bu ! 
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi di TK ini  
Informan : 
Saya mengajar dan mengabdi di TK ini hanya dilandasi semata-mata 
sebagai bentuk ibadah saya  kepada Allah SWT sehingga insyaallah  saya 
laksanakan dengan ikhlas, saya ingin mengabdi kepada Allah diantaranya 
lewat mendidik anak usia pra sekolah  

 
3. Peneliti : 

Bagaimana ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK 
Informan : 
Pembelajaran nilai-nilai moral bagi anak menjadi hal urgen bagi anak 
usia TK, hal tersebut dikarenakan anak usia TK adalah anak yang mudah 
meniru perilaku orang dewasa yang ada di sekitarnya  

 
4. Peneliti : 

Bagaimana  ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
Saya mengajarkan nilai-nilai moral  dengan menggunakan pendekatan 
spiritual. Proses pembelajaran 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.  

5. Peneliti : 
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
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dan evaluasi) ! 
Informan ;. 
 Implementasi (1) diawali dengan saya berusaha membekali diri dan 

mengamalkan niali-nilai moral semampu saya . (2) saya membuat 
perencanaan pembelajaran, (3) Pembelajaran dengan menggunakan 
pembelajarn tema ( pembelajaran yang menyatukan isi kurikulum 
dalam satu kesatuan yang utuh), (4) dengan menggunakan langkah-
langkah pembelajaran, appersepsi, bercakap-cakap tentang nilai 
moral, media yang menarik, bermain peran, refleksi nilai, 
penekanan nilai dan tindak lanjut. 

 Mengadakan evaluasi dengan cara membuat catatan perilaku anak 
hasil pembelajaran  

6.  Peneliti :  
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual ! 
Informan : 
metode pembiasaan  dalam setiap kegiatan anak, dengan cara anak 
dibiasakan dengan perilaku baik. Disamping juga  metode uswatun 
khasanah/ pemodelan contoh kongkrit dari guru, metode bermain dan 
bercerita. 
 

7. Peneliti :  
Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter  anak! 
Informan : 
Keunggulannya adalah anak ada perbaikan dan 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. 

 
8. Peneliti :  

Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
Informan : 
Alhamdulillah baik, harmonis dan orang 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.  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

DENGAN GURU KELAS B2  TK AISYIYAH I PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 03 
HARI/ TANGGAL  : SABTU / 14 JANUARI 2017 
JAM     : 10.00 – 11.20 
INFORMAN/ INISIAL : ANGGI MARDIYANI / AM  
TEMPAT   : RUANG KELAS B2 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN TR (03) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf bu mau menggangu waktunya sebentar untuk bertanya seputar  
pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 
dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, tidak menganggu kok,  malah senang banget ini ketemu ibu 
kapan lagi ya bu ketemunya…! 
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi di TK ! 
Informan : 
Yang melatarbelakangi saya mengajar dan mengabdi di TK ini karena 
saya senang kepada anak-anak disamping juga untuk mengamalkan ilmu 
saya sebagai nilai ibadah dan juga ingin membangun sikap dan moral 
anak sejak usia dini, karena dengan mendidik dan mengajar pada anak 
usia dini (TK) sangat penting sebagai dasar akhlaq yang islami.  

 
3.  Peneliti : 

Bagaimana  ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK 
Informan : 
Pembelajaran nilai-nilai moral di TK sangat penting dan dapat diterapkan 
dalam semua pembelajaran di TK dalam kegiatan pembiasaan seperti :  
 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan 
 Sabar menunggu giliran 
 Berbagi mainan dengan teman dan lain-lain 

 
4. Peneliti : 

Bagaimana  ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
Saya mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak dengan pendekatan 
spiritual melalui  
 Bercerita; anak-usia TK adalah anak yang suka bercerita. Bercerita 

tentang beberapa perilaku baik yang perlu ditiru oleh anak dan 
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perbuatan yang tidak baik yang harus dihindari oleh anak 
 Dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan baik, dengan contoh 

kongkrit dari saya seperti contoh adab dalam makan 
 Melalui bermain, Anak usia TK adalah anak yang suka bermain 

bahkan dunia anak adalah dunia bermain. 
 Melalui bernyanyi 

Pendekatan spiritual menjadikan anak dengan kesadarannya sendiri mau 
mengamalkan nilai-nilai moral karena sudah diawali dari guru yang 
mengamalkan nilai-nilai moral dan mampu menjadi teladan dan uswah bagi 
anak. Disamping juga pembelajaran dengan pendekatan holistik, parsipatori 
& empirik sehingga anak enjoy belajar tidak terbebani dengan proses 
pembelajaran. 

5.  Peneliti :  
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
dan evaluasi) ! 
Informan :  
Implementasinya : 

a. Saya berusaha mengajarkan nilai-nilai moral pada anak dengan niat 
ibadah dan saya lakukan dengan ikhlas 

b. Membuat perencanaan pembelajaran, contoh adab makan 
c. 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 tentang kebiasaan makan di 
rumah, 3) saya 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 

d. Evaluasi : dengan melihat hasilnya apakah anak dapat 
melaksanakan adab makan tersebut dengan membuat catatan 
perilaku anak. 

6.  Peneliti : 
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual ! 
Informan :  
metode lebih banyak dengan contoh kongkrit/ keteladanan dari saya, 
karena anak TK adalah anak yang mudah untuk meniru apapun perilaku 
orang dewasa termasuk gurunya.  

 
7. Peneliti : 

Apa keunggulan  pembelajaran nilai- nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter anak! 
Informan : 
Keunggulannya :  
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a. Anak semakin baik perilakunya 
b. Anak jadi mengetahui akibat dari perbuatan baik dan akibat 

perbuatan tidak baik.  
c. Memotivasi anak untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi 

perilaku tidak baik.  
d. Anak mempunyai kesadaran untuk selalu berperilaku baik  
e. Mempraktekkan apa yang sudah anak pelajari dari sekolah 

sehingga mampu membentuk karaakter anak  
f. Anak menghormati orang tua dan guru  

 
8. Peneliti ;  

Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
Informan : 
Kerjasama dengan wali murid sangat harmonis dengan diadakannya 
pertemuan wali murid secara rutin (parenting)  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN GURU KELAS B3 TK AISYIYAH I PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 04 
HARI/ TANGGAL  : SABTU / 21 JANUARI 2017 
JAM     : 10.00 – 10.20 
INFORMAN/ INISIAL : TITI HARTINAH, S,Ag., / TH 
TEMPAT   : RUANG KELAS B3 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN TT (04) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf bu ini saya mau menggangu waktunya untuk bertanya seputar  
pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 
dipraktekkan di TK ini ! 
Informan : 
Mangga  bu, tidak menganggu kok bu, silahkan kita  di ruang kelas aja  bu 
ya… silahkan duduk bu…  
 

2. Peneliti :  
Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi di TK ! 
Informan :  

a. Bentuk pengabdian saya kepada Allah karena saya mengajar saya 
anggap sebagai ibadah  

b. Karena sudah menjadi profesi 
c. Ingin mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang saya dapatkan 

dari bangku kuliah 
d. Menyayangi anak-anak 
e. Ingin membangun sikap dan moral anak sejak usia dini.  

3. Peneliti :  
Bagaimana  ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK 
Informan : 
Pembelajaran nilai-nilai moral di TK merupakan hal yang paling utama 
dan pertama, semua itu menjadikan pondasi dan tolak ukur pada 
perkembangan anak lainnya. Anak yang baik moralnya akan mudah 
diarahkan dan dididik.  

 
4. Peneliti ; 

Bagaimana ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan ;  
 Saya mengajarkan nilai-nilai moral pada anak melalui pembiasaan 

yang kita lakukan setiap harinya seperti : 
a. Mengucap dan menjawab salam dimanapun kita berada 
b. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan 
c. Mau menolong sesama teman 
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d. Bersikap santun dan ramah kepada siapapun 
e. Menghormati orang lain 
f. Sabar/ antri menunggu giliran 

 Guru sebagai model bagi anak  

Pendekatan spiritual dalam pembelajaran nilai-nilai moral digunakan 
karena pendekatan ini 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 

5. Peneliti :  
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
dan evaluasi) ! 
Informan : 
 Contoh ; Indikator  : mau menolong sesama teman 
 Kegiatan awal : appersepsi, bercakap-cakap tentang tolong 

menolong 
 Kegiatan inti ; Membahas gambar (gambar seorang anak yang 

menyeberangkan seorang nenek di jalan raya dan gambar anak yang 
tidak mau menyeberangkan nenenek di jalan dengan memberikan 
tanda (V) yang mau menolong dan tanda (X) yang tidak mau 
menolong 

 Evaluasi : Tanya jawab tentang sikap moral yang baik serta nilai-
nilai agama yang dapat kita petik (jika kita mau tolong menolong 
dengan sesame teman atau dengan orang lain maka kita akan 
disayang oleh semua teman, semua orang bahkan kita akan 
disayang oleh Allah dan kita akan mendapat pahala. 

6. Peneliti : 
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual. 
Informan : 

a. Dengan latihan dan pembiasaan  contoh anak dilatih dengan infaq 
setiap hari jumat 

b. Dengan praktek langsung seperti praktek mengucapkan dan 
menjawab salam 

c. Dengan bercerita. Guru menceritakan beberapa perilaku baik 
d. Dengan permainan.. Contoh mengajarkan kepada anak untuk 

bergiliran menggunakan alat permainan, mau berbagi dengan teman 
e. Dengan karyawisata. Saat akhir semester anak-anak diajak untuk 

keluar kelas mengunjungi tempat tertentu dan saat itu guru 
mengajarkan moral kepada anak  

7. Peneliti :  
Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter  anak 
Informan : 

a. Anak terbiasa mengucapkan dan menjawab salam ketika bertemu 
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dengan sesama teman  
b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua 

maupun dengan sesame teman 
c. Mempunyai sikap suka tolong menolong dengan sesama teman 

maupun dengan orang lain 
d. Bersikap sabar, antri menunggu giliran dan mau mengalah 
e. Rajin menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah 

8. Peneliti :  
Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
Informan : 

a. Membangun rasa percaya antara wali murid dengan  guru 
b. Bersikap transparan dan jelas terhadap kemajuan dan 

perkembangan anak didik 
c. Membangun komitmen kesepakatan dan kesepahaman antara fihak 

sekolah/ guru dengan orang tua ketika menegakkan suatu aturan 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN WALI MURID BI TK AISYIYAH I PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 05 
HARI/ TANGGAL  : SENIN / 23 JANUARI 2017 
JAM     : 07.30 – 08.50 
INFORMAN/ INISIAL : SAHAR RAMLAN / SR 
TEMPAT   : RUANG TAMU 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN SR (05) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf bapak mohon waktunya sebentar terkait penelitian saya tentang  
pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 
dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, kebetulan saya lagi ada waktu ini ! 
 

2.  Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi bapak menyekolahkan anak di TK ini ! 
Informan : 
Sebagai orang tua kami ingin membentuk dan mendasari anak dengan 
ajaran Islam, dan sejauh yang kamu tahu TK ini adalah TK yang 
membekali serta mendasari anak dengan nilai-nilai moral yang islami  

 
3. Peneliti :  

Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 
ini ! 
Informan : 
Alhamdulllah dengan kesabaran guru-guru di TK ini, anak diajarkan 
untuk bersikap sopan santun, disiplin, tatakrama yang baik, berkata jujur 
sesuai dengan nilai-nilai moral yang islami.  
 

4. Peneliti : 
Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK 
ini ! 
Informan ;  
Alhamdulillah perkembangannya ke arah yang jauh lebih baik. Anak 
menjadi disiplin, percaya diri, jujur dan mandiri. Alhamdulillah untuk 
kegiatan spiritual seperti sholat dan ngaji menjadi lebih baik. 

 
5. Peneliti ; 

Apa yang sudah bapak lakukan untuk membantu TK membentuk nilai-
nilai moral anak di rumah ! 
Informan : 
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Menindaklanjuti lebih jauh seperti mendisiplinkan anak dalam hal 
kegiatan spiritual, kedisiplinan dan kemandirian anak , mempraktekkan 
nilai-nilai moral dan membimbing anak untuk bersikap / tata karma yang 
baik.  
 

6. Peneliti ; 
Apakah bapak berkomunikasi dengan sekolah tentang perkembangan 
nilai-nilai moral anak ? 
Informan : 
Pasti. 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 

 
7. Peneliti : 

Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter anak !  
Informan : 
Keunggulannya 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 TK ini sangat kelihatan sekali dan 
menggembirakan bagi kami selaku orang tua. implikasinya jelas 
berdampak positif dalam membentuk karakter anak 
 

 Peneliti : 
Apa saran bapak  terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak di 
TK ! 
Informan : 
Saran kami, pembelajaran nilai-nilai moral yang sudah baik ini hendaklah 
tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN WALI MURID B2 TK AISYIYAH I PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 06 
HARI/ TANGGAL  : SElASA / 24 JANUARI 2017 
JAM     : 10.30 – 10.45 
INFORMAN/ INISIAL : ECHA / EC 
TEMPAT   : RUANG TAMU 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN TY (06) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf ibu mohon waktunya sebentar terkait penelitian saya tentang  
pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 
dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, kebetulan saya lagi ada waktu ini ! 
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi  ibu  menyekolahkan anak di TK ini ! 
Informan : 
Kami menyekolahkan anak saya di TK ini karena memiliki kualitas 
pendidikan terutama dalam hal agama yang lebih bagus daripada TK lain, 
disamping juga TK ini yang banyak mendasari anak dengan nilai-nilai 
moral  
 

3. Peneliti : 
Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 
ini ! 
Informan : 
Proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama ini  kami 
rasa sudah bagus, hal ini terlihat dari perilaku anak di rumah dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
4. Peneliti : 

Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK 
ini ! 
Informan : 
Perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK ini lebih baik 
perilakunya daripada sebelum sekolah, contohnya anak sudah mulai 
mengetahui dan mempraktekkan adab kepada orang tua, bertutur kata 
yang sopan kepada orang tua, sopan kepada teman-temannya, 
mempraktekkan adab makan, masuk kamar kecil dan lain-lain  
 

5. Peneliti : 
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Apa yang sudah ibu lakukan untuk membantu TK membentuk nilai-nilai 
moral anak di rumah ! 
Informan ; 
Yang kami lakukan adalah ketika anak pulang sekolah selalu kami 
tanyakan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah kemudian anak 
menceritakan pengalaman hari itu di sekolah dan kami meneruskan untuk 
selalu mengingatkan apa yang sudah diajarkan untuk diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari tentunya dengan memberikan contohnya selaku 
orang tua kepada anaknya  

 
6. Peneliti : 

Apakah ibu berkom unikasi dengan sekolah tentang perkembangan nilai-
nilai moral anak ? 
Peneliti ; 
Berkomunikasi dengan sekolah kadang-kadang karena kesibukan kami 
bekerja, kebetulan saya juga bekerja sehingga kami jarang komunikasi 
dengan sekolah. Walaupun demikian kami selalu berusaha datang ke 
sekolah manakala ada acara/ undangan sekolah untuk mengikuti 
parenting/ pertemuan orang tua murid.  
 

7. Peneliti : 
Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter anak !  
Informan : 
Keunggulannya  saya mengamati dari hari ke hari anak saya, a) 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 b) 
anak mampu dan mau mengamalkan nilai-nilai moral tersebut 

8. Peneliti : 
Apa saran ibu terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
Saran, sekolah memberikan tugas pada anak berupa setoran amal harian 
agar kami sebagai orang tua siswa bisa mengecek seberapa besar 
peningkatan anak setelah mendapatkan ilmu untuk kemudian diamalkan 
dalam keseharian dan kami berharap itu akan menjadi kebiasaan yang 
mungkin awalnya dipaksakan tapi lama kelamaan akam menjadi 
kebiasaan anak sehari-hari  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN WALI MURID B 3 TK AISYIYAH I PURWOKERTO  

NO. TRANSKRIP  : 07 
HARI/ TANGGAL  : KAMIS / 26 JANUARI 2017 
JAM     : 07.30 – 07.50 
INFORMAN/ INISIAL : SUSILOWATI/ SS 
TEMPAT   : RUANG TAMU 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN HD (07) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf bu mengganggu waktunya terkait penelitian saya tentang  
pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 
dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan ! kita duduk di ruang tamu ya…  
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi  ibu  menyekolahkan anak di TK ini ! 
Informan ; 
Kami menyekolahkan anak kami di TK ini adalah karena kami tahu TK 
ini mengajarkan anak beragama Islam yang baik dan berakhlaqul 
karimah. Kami ingin anak kami menjadi anak yang sholeh  
 

3. Peneliti : 
Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 
ini ! 
Informan : 
Menurut saya sudah baik, Alhamdulillah anak kami semakin baik 
perilakunya, sudah bisa menghormati orang tua dan orang yang lebih 
dewasa, dapat bergaul dengan baik dengan teman-temannya  
 

4. Peneliti :Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah 
di TK ini ! 
Informan :  
Alhamdulillah perkembangan nilai-nilai moral anak saya setelah sekolah 
di TK ini semakin baik. 
 

5. Peneliti : 
Apa yang sudah bapak / ibu lakukan untuk membantu TK membentuk 
nilai-nilai moral anak di rumah ! 
Informan : 
Saya berusaha menindaklanjuti apa yang sudah diajarkan ibu guru di 
sekolah, Contoh anak diajari bu guru tentang adab makan maka saya 
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berusaha untuk melanjutkan mengajarkan hal tersebut kepada anak, 
dengan langsung praktek makan bersama keluarga. 
 

6. Peneliti : 
Apakah ibu berkom unikasi dengan sekolah tentang perkembangan nilai-
nilai moral anak ? 
Informan : 
Insyaallah saya selalu berkomunikasi dengan sekolah tentang berbagai 
hal yang menyangkut anak saya.  Kebetulan saya setiap hari mengantar 
dan menjemput anak saya sehingga saya banyak punya waktu untuk 
ketemu dengan ibu guru  

 
7. Peneliti : 

Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual  dalam membentuk karakter anak !  
Informan :  
Keunggulannya selama kami mengamati anak saya Alhamdulillah  
membangggakan saya selaku orang tua, anak saya sudah tahu dan 
mempraktekkan sopan santun kepada orang tua, berkata baik dan bergaul 
dengan temannya juga baik, sehingga keunggulannya sangat kelihatan 
dalam membentuk karakter anak, anak punya perilaku yang baik 

 
8. Peneliti :  

Apa saran ibu terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
Saran saya untuk TK ini hendaknya yang sudah baik dipertahankan dan 
yang kurang dibenahi, ditingkatkan lagi pembelajarannya dan semoga TK 
ABA I ini semakin baik dan maju serta dipercaya masyarakat 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN KEPALA TK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 08 
HARI/ TANGGAL  : SABTU / 18 PEBRUARI  2017 
JAM     : 11.30 – 11.45 
INFORMAN/ INISIAL : TAFIFAH SETIATI, SPd, AUD  /  TS 

TEMPAT   : RUANG KEPALA SEKOLAH 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN TS (08) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Ibu, keluarga sehat bu… Mohon maaf bu Ati, saya mengganggu 
waktunya mestinya bisa mengerjakan yang lain ini bu…  maaf ini sata 
mau tanya-tanya bu terkait disertasi saya tentang  pembelajaran nilai-nilai 
moral dengan pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini. Saya 
mengambil TK ini karena saya tahu dan beberapa wali m urid juga 
mengatakan  TK ini mempunyai nilai plus dan sangat mengutamakan 
pembelajaran nilai-nilai moral 
Informan : 
Alhamdulillah sehat bu… Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan dengan 
senang hati bu zakiyah 
 

2. Peneliti : 
Bagaimana keadaan TK selama ini ! 
Informan : 
Keadaan TK  selama ini  Alhamdulillah selama 16 tahun berdiri sudah 
dikenal masyarakat, bahkan pernah menolak anak yang mau belajar disini 
karena keterbatasan ruangan saat itu, tapi setelah ditambah ruangan 
Alhamdulullah dapat menampung anak lebih banyak. Ini berarti 
masyarakat sudah percaya dengan TK sehingga menitipkan anak-anak-
anaknya di TK ini. 
  

3.  Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi ibu mengajar dan mengabdi di TK ! 
Informan ; 
Alhamdulillah saya bisa mengajar disini,  saya mengajar di TK ini adalah 
saya landasi dengan ibadah semata karena Allah. Kebetulan saya di dunia 
anak-anak dan senang dengan anak-anak, sehingga saya selalu berusaha 
untuk ikhlas dan tulus dalam mengajar, membimbing anak dengan kasih 
sayang dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. 

 
4, Peneliti : 

Bagaimana keadaan / latar belakang guru ! 
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Informan : 
Di TK ini ada 11 orang guru, ditambah 2 orang sebagai pesuruh, dilihat 
dari la tar belakang guru yang mengajar di TK UMP 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 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  
 

5. Peneliti : 
Bagaimana keadaan/ latar belakang anak didik ! 
Informan : 
Latar belakang anak-anak yang sekolah disini merupakan anak-anak yang 
kebetulan anak-anak yang cenderung homogin dilihat dari latar belakang 
pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sosial keluarga. Anak-anak TK ini 
merupakan putra putri dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto  plus anak-anak perumahan yang ada di lingkungan 
Universitas, berbeda dengan TK lain  

6. Peneliti : 
Bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran di TK ini ! 
Informan : 
Alhamdulillah sarana dan prasarana disini boleh di katakan lebih dari 
cukup dan memenuhi standar baik sarana prasarana yang ada di dalam 
ruang kelas maupun di luar kelas. Permainan edukatif, alat peraga yang 
ada juga lengkap, hal tersebut dikarenakan TK ini ada dalam 
tanggungjawab Universitas sehingga kita m udah untuk memenuhi sarana 
prasarana yang disediakan oleh Universitas 
 

7. Peneliti : 
Apa filosofi pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
Filosofi pembelajaran diawali dari awal pendirian TK ini untuk 
memberikan pembiasaan nilai-nilai moral kesadaran para penyelenggara 
TK akan pentingnya pembelajaran nilai-nilai moral bagi anak usia dini. 
Bahkan pendirian TK ini juga diilhami kurangnya lembaga TK yang ada 
pada saat itu perhatiannya dan konsennya terhadap  membekali anak 
dengan moral yang baik.  
 

8. Peneliti : 
Bagaimana kurikulum pembelajaran nilai-nilai moral di TK ! 
Informan : 
Menggunakan kurikulum  tiga belas (kurtilas) plus kurikulum muatan 
lokal UMP. Sesuai dengan kurikulum diatas maka materi yang diajarkan 
tidak terlepas dari materi yang sudah ditetapkan pada kurikulum tersebut 

9. Peneliti : 
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
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danevaluasi) 
Informan : 
 Implementasi diawali dari  para guru dalam mengajar adalah untuk 

ibadah sehingga diniatkan dengan ikhlas. Guru yang mampu menjadi 
pemimpin bagi anak dalam setiap kegiatan 

 Pembelajaran  diselenggarakan secara kom prehensip dan integral/ 
menyatu dengan tema pembelajaran lain yang ada di TK  

 Membuat perencanaan pembelajaran yang didasarkan promes, RPPM 
dan RPPH yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk 
kegiatan pembelajaran yang berupa kompetensi dasar (KD), muatan 
materi pembelajaran, indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran 
dan penilaian (indikator pencapaian perkembangan).  

 Pembelajaran  dilaksanakan dengan cara 1) mengenalkan apakah itu 
nilai- nilai moral, dengan memberikan pengertian nilai-nilai moral 
dengan di contohkan langsung oleh guru, tua, 2) Membiasakan nilai-
nilai moral dalam semua aktifitas pembelajaran.  

 Evaluasi dengan membuat catatan perilaku harian anak yang berupa 
narasi keberhasilan anak dalam melakukan suatu kegiatan  

10. Peneliti : 
Mengapa pendekatan spiritual digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai 
moral ! 
Informan : 
Pendekatan spiritual digunakan di TK ini karena pendekatan ini tidak 
hanya mengandalkan kognisi otak anak,.tetapi yang lebih diutamakan 
adalah pengamalannya dalam kehidupan anak.  
Pendekatan spiritual ini juga dipraktekkan di TK ini karena menjadikan 
anak tidak terbebani dan menjadikan anak nyaman dalam belajar karena 
dengan kasih sayang guru dalam mendampingi anak.  

11. Peneliti : 
Bagaimana metode  pembelajaran nilai-nilai m oral dengan pendekatan 
spiritual ! 
Informan : 
metode yang digunakan dengan : 

a. bermain, ketika anak-anak bermain kita ajarkan nilai-nilai moral 
secara langsung dengan contoh kongkrit dariguru  

b. karyawisata mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan 
mengamati benda-benda ciptaan Allah, apa kegunaannya, 
bersyukur dengan ciptaan Allah  

c. bercerita, anak kita  ajak bercerita tentang perilaku baik dan 
perilaku jelek  

 
14. Peneliti : 

Apa keunggulan pembelajaran nilai- nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter  anak! 
Informan : 
Keunggulannya sangat positif dalam membentuk kerakter anak, hal 
tersebut dikarenakan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
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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 seperti ibu guru Semua ini berakibat pada suksesnya membentuk 
karakter anak dengan nilai-nilai moral yang baik,  

15. Peneliti : 
Bagaimana kerjasama dengan orang tua anak ! 
Informan : 
Kerjasama dengan orng tua anak berjalan dengan baik. Ada komunikasi 
antara orang tua dan guru ,begitu juga dengan saya selaku kepala sekolah.  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN GURU KELAS A 2 TK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 09 
HARI/ TANGGAL  :  SABTU  / 18 PEBRUARI 2017 
JAM     : 10.00 – 10.20 
INFORMAN/ INISIAL : SRI MUGIASTUTI, S.Pd, AUD / SM 
TEMPAT   : RUANG KELAS A2 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN SM (09) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Maaf bu mengganggu waktunya ibu.. ini saya mau tanya-tanya terkait 
penelitian saya tentang  pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan ! kita duduk di ruang kelas nggeh…  
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi  ibu mengajar dan mengabdi di TK ! 
Informan : 

a. Saya ingin menambah ibadah saya dengan cara mengajar di usia pra 
sekolah sehingga saya maknai saya mengajar di sini semata-mata 
ingin meraih ridho Allah  

b. Karena sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil. Sejak kecil saya 
melihat mengajar TK itu senang 

c. Ingin menerapkan apa yang sudah saya dapat dari mengikuti 
pendidikan di PAUD 

d. Ingin memajukan pendidikan pra sekolah (TK) 

3. Peneliti : 
Bagaimana  ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK 
Informan : 
Pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK sangat penting dan urgen 
karena pembelajaran nilai-nilai moral ini merupakan dasar dan landasan 
awal agar anak bisa berlaku sopan santun, berakhlaqul karimah dan juga 
anak mampu bersosialisasi dengan teman dan masyarakat sekelilingnya.  

4. Peneliti : 
Bagaimana ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
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 dan selanjutnya banyak cara yang saya tempuh diantaranya dengan 
cara ketika anak bermain. Selanjunya juga dengan cara bercerita,  
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Beberapa contoh nilai-nilai moral yang saya ajarkan kepada anak  : 
a. Mengenalkan perilaku sopan dalam berbicara  
b. Mengenalkan perilaku baik dalam bergaul  
c. Memberi contoh kongkrit memberi salam saat bertemu, memulai 

pekerjaan dengan baca Bismillah dan lain-lain 

5. Peneliti : 
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
dan evaluasi) ! 
Informan : 
Implementasinya diawali dari saya berusaha untuk ikhlas dalam mengajar 
semata karena Allah, selanjutnya saya : 
a. Pembuatan RKH (Rencana Kegiatan harian) 
 Kegiatan awal 30 menit (Berbaris, Salam dan berdoa) 
 Kegiatan Inti 60 menit 

  Appersepsi tentang pembeljaran hari sebelumnya 
  Mewarnai gambar. Gambar anak yang menolong seorang kakek 

yang akan menyeberang jalan 
  Bercakap-cakap tentang gambar tersebut 
  Bermain peran “anak sholeh yang suka menolong (ada yang 

berperan sebagai kakek dan ada yang berperan sebagai anak) 
  Anak suruh membedakan perilaku baik dan perilaku tidak baik 

 Istirahat 30 menit  
  Anak bermain di luar kelas, guru mendampingi anak bermain 

dengan tetap mengajarkan nilai-nilai moral seperti berbagi 
permainan dengan teman 

 Kegiatan akhir 30 menit 
  Penguatan terhadap pembelajaran nilai-nilai moral yang sudah 

dipelajari 
  Menyanyi bersama 
  Doa, salam dan pulang 

b. Proses pembelajaran 
 Pengkondisian anak 
 Berdoa, salam 
 Melaksanakan RKH 
 Anak diberi tugas 

c. Evaluasi 
 Memberi reward bagi anak yang menyelesaikan tugas dengan baik  
 Mendampingi anak yang kurang bisa menyesaikan tugas dengan 

baik 

6. Peneliti : 
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual !  
Informan : 
a. Dengan latihan dan pembiasaan serta aktifitas bermain  
b. Dengan pendekatan spiritual, seperti mengenalkan adanya sang 

pencipta yaitu Allah, mempraktekkan nilai-nilai moral 
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c. Dengan mendongeng/ bercerita  
 

7. Peneliti : 
Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter  anak ! 
Informan ; 

a. Anak dapat membedakan perilaku baik dan buruk  
b. Anak mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya  
c. Anak berlaku sopan santun kepada orang lain 
d. Anak menghormati guru, teman, orang tua  

8. Peneliti : 
Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
Informan : 
Alhamdulillah kerjasama dengan wali murid berjalan baik hal tersebut 
menjadikan pembelajaran nilai-nilai moral yang sudah diajarkan guru di 
sekolah dapat ditindaklanjuti oleh orang tua di rumah,  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN GURU KELAS B2 TK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 10 
HARI/ TANGGAL  : SELASA / 31 JANUARI  2017 
JAM     : 11.00 – 11.20 
INFORMAN/ INISIAL : SRI LESTARI,  S.Pd, AUD  /  SL 
TEMPAT   : RUANG KELAS B2 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN SL (10) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Mohon maaf bu, saya mengganggu waktunya ibu untuk wawancara 
terkait disertasi saya tentang  pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan dengan senang hati bu zakiyah, ini 
saya jadi bisa ketemu panjenengan 

2. Peneliti :  
Apa yang melatarbelakangi  ibu mengajar dan mengabdi di TK ! 
Informan ; 

a. Yang paling utama dan pertama adalah saya ingin mengajar dan 
mengabdi di TK ini semata-mata karena saya niati ibadah 

b. Mengamalkan ilmu yang sudah saya peroleh dari pendidikan saya 
di S1 PG PAUD 

c. Mencintai dan menyayangi dunia anak-anak 
d. Ikut bertanggungjawab secara moral, membangun generasi muda 

Indonesia ditingkat bawah yaitu anak usia dini  

3. Peneliti : 
Bagaimana  ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK 
Informan : 
Pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK  sangat penting dan utama 
yang menjadi dasar dan tolak ukur perkembangan anak pada aspek-aspek 
lainnya, ketika moral itu baik maka dia akan dapat dibentuk dan 
diarahkan pada kemampuan-kemampuan lainnya  
 

4. Peneliti : 
Bagaimana ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
 Mengajarkan nilai-nilai moral pada anak TK saya dilakukan melalui 

a. Mengucapkan salam dan menjawab salam 
b. Bersikap sopan dan ramah pada semua teman 
c. Santun dalam berbahasa kepada orang tua, guru dan teman 
d. Menghargai pendapat teman / orang lain 
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e. Menghormati guru / orang yang lebih tua 
f. Menyayangi dan berbagi dengan teman 
g. Sabar menunggu giliran 
h. Tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan 

 Contoh keteladanan guru, sebagai public figure bagi anak 

Kita sebagai guru hendaknya member contoh terlebih dahulu 
perilaku kita, tutur sapa kita dalam kehidupan pergaulan di 
lingkungan sekolah sehingga anak dapat melihat secara langsung 
pembelajaran moral dari sang guru dan sekaligus menirukan 
perilaku gurunya. 

5. Peneliti : 
Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
dan evaluasi) ! 
Informan : 
 Implementasi 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 

 Membuat perencanaan berdasarkan PROMES, RPPM, RPPH 
 Contoh indikator : Mau berbagi dengan orang lain 
 Kegiatan awal : appersepsi tentang anak yang mempunyai sifat baik  
 Berbagi cerita tentang pengalaman kepada orang lain (orang dhuafa, 

fakir miskin, pengemis, anak yaitm dan lain-lain). 
 Kegiatan inti : Memberi tanda V pada gambar perbuatan anak yang 

baik (mau berbagi), dan tanda X pada gamabar anak yang tidak berbuat 
baik (pelit/kikir) 

 Praktek langsung membagi makanan sama rata kepada teman sekelas 
 Refleksi nilai 
 Penguatan nilai yang diajarkan 
 Evaluasi : Kita lakukan saat appersepsi , tanya jawab tentang sikap 

moral yang baik.  

6. Peneliti : 
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual ! 
Informan : 

a. Dengan metode yang variatif biar anak tidak bosan contohnya 
metode bermain, bernyanyi, bercerita 

b. Metode latihan langsung bakti sosial, Infaq setiap hari jumat , 
memberikan barang kepada masyarakat sekitar untuk melatih 
kepekaan anak terhadap penderitaan orang lain  

c. Metode bermin peran, anak memerankan perilaku baik contoh 
memberi uang kepada pengemis, membuang sampah pada 
tempatnya  

7. Peneliti : 
Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter anak ! 
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Informan : 
Keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 
dalam membentuk karakter anak yaitu; 
a. Anak mempunyai rasa/ sikap suka menolong dan berbagi dengan 

teman dan orang lain 
b. Bersikap ramah, sopan santun terhadap orang yang lebih tua 
c. Mau mengalah, antri menunggu giliran/ sifat sabar 
d. Tidak suka mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan 
e. Pembiasaan mengucapkan salam dan menjawab salam kepada sesama 

umat muslim  
f. Rajin dan menjaga kebersihan dan lain-lain 

8. Peneliti : 
Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
Informan : 
Kerajasama berjalan baik antara guru dan wali murid, kerjasama tersebut 
meliputi  : 
a. Membangun komitmen, kesepahaman antara fihak guru dengan orang 

tua ketika menegakkan suatu aturan disiplin kepada anak 
b. Baik guru maupun orang tua terjadi komunikasi dua arah yang saling 

mengisi satu sama lain sehingga meminimalisir terjadinya 
missscommunication  

c. Bersikap transparan terhadap kemajuan pembelajaran anak baik yang 
bersifat positif maupun adanya hambatan perkembangan anak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 
 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN GURU KELAS B3 TK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 11 
HARI/ TANGGAL  : RABU / 1 PEBRUARI  2017 
JAM     : 11.30 – 11.45 
INFORMAN/ INISIAL : SRI HEROWATI, SPd, AUD  /  HR 

TEMPAT   : RUANG KELAS B3 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN HR (11) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Mohon maaf bu, saya mengganggu waktunya ibu untuk wawancara 
terkait penelitian saya tentang  pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan dengan senang hati bu zakiyah, 
silahkan duduk ! 
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi  ibu mengajar dan mengabdi di TK ! 
Informan : 
Bentuk ibadah saya kepada Allah dan panggilan hati nurani yang ingin 
mengabdi di TK karena anak usia TK adalah masih usia golden age (usia 
dimana saat diberi sesuatu akan tertanam selamanya, sehingga apapun 
yang kita sampaikan kepada anak usia TK akan selalu diingat sampai 
besar) 

 
3. Peneliti : 

Bagaimana ibu melihat pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK 
Informan :  
Nilai-nilai moral adalah salah satu B idang Pengembangan yang harus 
diajarkan ke anak didik, dan menurut saya Nilai Moral adalah yang paling 
utama yang harus disampaikan dan harus dijadikan tolak ukur untuk 
bidang pengembangan yang lain. Karena Nilai Moral itu menyangkut 
perilaku anak se hari – hari, yang bisa menentukan sikap baik dan 
buruknya seorang anak.  
 

4. Peneliti : 
Bagaimana ibu mengajarkan nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
a. Dengan pendekatan spiritual melalui pembiasaan seperti : latihan 

berwudlu, latihan sholat berjamaah, latihan kesabaran dengan antri 
mengambil makanan pada saat makan bersama di TK, latihan 
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menghargai orang lain.  
b. Dengan Bercerita: melalui metode bercerita kita bisa menyampaikan 

pesan moral kepada anak, disitulah kesempatan kita untuk 
memasukkan materi Nilai Moral. 

 
5. Peneliti : 

Bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual di kelas (perencanaan, proses pembelajaran di kelas 
dan evaluasi) ! 
Informan : 
 Implementasi pembelajaran Nilai Moral tertuang dalam  Rencana RPPM 
dan RPPH. Secara terperinci sebagai berikut : 
 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 

 Saat kegiatan sebelum pembelajaran 
• Mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
• Permainan fisik secara sederhana dan bernyanyi 
• Diskusi tema yang akan diajarkan pada saat itu 
• Mengawali kegiatan dengan membacakan buku sesuai dengan tema 

dalam rangka pengembangan kosa kata dan imajinasi anak 
 Saat kegiatan inti pembelajaran 

• Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPPH 
• Menggunakan pendekatan spiritual  
• Menggunakan media yang menarik 
• Menjalin komunikasi efektif dengan anak untuk membentuk 
karakter anak  

 Kegiatan istirahat/ waktu makan dan minum 
• Mengajak anak untuk cuci tangan 
• Membagi makanan anak yang sudah disiapkan oleh bu guru 
• 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 

 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 
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• Mengajak anak merapikan perlengkapan pribadinya untuk 
persiapan pulang 

• Mengajak anak berdoa sebelum pulang  
• Anak berpamitan pulang dengan guru dengan bersalaman satu 

persatu 
 

6. Peneliti :  
Bagaimana metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual !  
Informan : 
metode pembelajaran nilai-nilai moral dengan metode keteladanan guru, 
karena guru merupakan figur utama bagi anak, disamping belajar seraya 
bermain dan bermain sambil belajar. 
 

7.  Peneliti : 
Apa keunggulan pembelajaran nilai- nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter  anak! 
Informan : 
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  
 

8. Peneliti : 
Bagaimana kerjasama dengan wali murid ! 
Informan : 
Kerja sama kami dengan wali murid sangat baik, kami punya beberapa 
sarana untuk kedekatan antara wali murid dan guru yaitu  

a. Ada buku penghubung yang berfungsi untuk menyampaikan 
pengumuman penting dari TK ke wali murid 

b. Ada paguyuban kelas yang ditunjang dengan alat komunikasi 
Whattshap 

c. Ada program Kelas Inspirasi yaitu dimana satu hari itu yang 
mengajar didepan kelas adalah wali murid yang mempunyai profesi 
tertentu, misal dokter, penjahit, polisi, guru, dosen dsb.  

d.  Ada parenting dan pertemuan wali murid dengan waktu yang sudah 
disepakati bersama 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN WALI MURID A2 TK UNIVERSITAS MUHAMM ADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 12 
HARI/ TANGGAL  : SABTU / 12 AGUSTUS  2017 
JAM     : 10.30 – 10.50 
INFORMAN/ INISIAL : IRMA /  IM 
TEMPAT   : RUANG TAMU 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN NH (12) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Mohon maaf bu, mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara 
terkait penelitian saya tentang  pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan dengan senang hati bu … mangga 
silahkan ! kita duduk di ruang tamu TK aja bu… 
 

2.  Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi   ibu  menyekolahkan anak di TK ini ! 
Informan : 
Agar anak saya bisa mendapatkan ilmu semuanya terutama saya ingin 
anak saya mempuyai akhlaq yang baik/ perilaku yang baik sebagai bekal 
hidupnya kelak. Anak dapat bekal ilmu keduniaan dan juga ilmu agama. 
 

3. Peneliti ; 
Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 
ini ! 
Informan : 
Prosesnya sudah bagus, anak diajari untuk selalu sopan santun, disiplin, 
tanggung jawab. Setiap datang dan pulang anak dibiasakan mengucapkan 
salam, anak dikenalkan dengan lingkungan dengan cara menanam, 
berkunjung langsung pada tempat-tempat tertentu. Anak juga diajarkan 
melaksanakan kewajiban sebagai makhluk Allah dengan shalat 
berjama’ah. 
 
 

4. Peneliti : 
Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK 
ini ! 
Informan : 
Perkembangan nilai-nilai moral anak cukup bagus, anak sudah dapat 
bersikap lebih sopan dan bertutur kata yang baik dibandingkan sebelum 
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dia sekolah di TK.  
 

5. Peneliti : 
Apa yang sudah  ibu lakukan untuk membantu TK membentuk nilai-nilai 
moral anak di rumah ! 
Informan : 
Saya melanjutkan apa yang sudah diajarkan di sekolah dengan mengajak 
dan memberi contoh langsung pada anak tentang penerapan nilai-nilai 
moral walaupun secara sederhana, contoh ketika saya dan anak-anak 
makan bersama, mengajak mengaji, sholat dan lain-lain.  

 
6. Peneliti : 

Apakah bapak / ibu berkomunikasi dengan sekolah tentang 
perkembangan nilai-nilai moral anak ? 
Informan : 
Ya saya selalu berkomunikasi dengan sekolah untuk menanyakan 
perkembangan nilai-nilai moral anak saya.  

 
7. Peneliti : 

Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual  dalam membentuk karakter anak !  
Informan : 
Keunggulannya menurut saya dapat membentuk karakter anak. Hal 
tersebut saya buktikan dari anak-anak yang sebaya dengan anak saya 
yang sekolah di TK lain. Alhamdulillah anak saya bisa menerapkan sopan 
santun kepada orang tua, memberi salam, mengerjakan sesuatu dimulai 
dan diakhiri dengan doa, banyak hafal surat pendek dan hadis pendek. 
 

8. Peneliti : 
Apa saran bapak / ibu terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak 
di TK ! 
Informan : 
Pembelajaran nilai-nilai moral yang ada sudah cukup bagus, bisa 
dipertahankan, walaupun demikian masih perlu untuk selalu ditingkatkan 
agar anak-anak perilakunya lebih baik lagi dan menjadi bekal berharga 
bagi anak untuk kehidupannya selanjutnya. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN WALI MURID B2 TK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 13 
HARI/ TANGGAL  : SABTU / 5 AGUSTUS  2017 
JAM     : 10.00 – 10.20 
INFORMAN/ INISIAL : RIYANA /  RY 
TEMPAT   : RUANG KELAS  B2 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN AF (13) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Mohon maaf bu, mengganggu saya mau wawancara terkait penelitian 
saya tentang  pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 
yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan dengan senang hati bu … mangga 
silahkan ! 
 

2. Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi  ibu  menyekolahkan anak di TK ini ! 
Informan : 
Yang melatarbelakangi saya menyekolahkan anak saya di TK ini karena 
saya melihat TK ini pendidikan agamanya lebih baik dan mengutamakan 
perilaku anak lebih baik, TK yang membekali anak dengan akhlaqul 
karimah disamping membekali anak dengan aspek-aspek lain seperti ilmu 
pengetahuan dan ketrampilan. Membekali anak dengan kemandirian. 
 

3. Peneliti : 
Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 
ini ! 
Informan : 
Menurut saya sudah bagus, anak diajarkan untuk selalu bersikap sopan 
santun, disiplin, tanggung jawab. Setiap datang dan pulang anak 
dibiasakan mengucapkan salam, anak dikenalkan dengan lingkungan 
dengan cara menanam, berkunjung langsung pada tempat-tempat tertentu. 
Anak juga dilatih berbagi dengan lingkungan sekitar dengan mengadakan 
qurban dan bakti social 

4. Peneliti : 
Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK 
ini ! 
Informan : 
Menurut saya perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di sini 
menunjukkan peningkatan yang cukup baik, anak sudah bisa bersikap 



41 
 

lebih sopan dan santun dengan orang lain , hal tersebut dapat dibuktikan 
sebelum anak saya sekolah di TK ini anak saya termasuk anak kurang 
mandiri tapi setelah sekolah di sini Alhamdulillah sudah bisa menjadi 
anak yang mandiri dan menggembirakan  

 
5.  Peneliti : 

Apa yang sudah  ibu lakukan untuk membantu TK membentuk nilai-nilai 
moral anak di rumah ! 
Informan : 
Melanjutkan apa yang sudah diajarkan di sekolah melatih dan 
membiasakan disiplin dan mandiri pada anak. Disamping itu saya selalu 
menjalin hubungan komunikasi dengan sekolah, selalu menanyakan 
perkembangan nilai-nilai moral anak saya sama ibu. guru di sekolah  

 
6.  Peneliti : 

Apakah ibu berkom unikasi dengan sekolah tentang perkembangan nilai-
nilai moral anak ? 
Informan : 
Ya, Saya selalu berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui 
perkembangan nilai-nilai moral anak saya, apakah anak saya bermasalah 
di sekolah, atau anak saya baik-baik saja. Dan Alhamdulilah selama ini 
anak saya baik-baik saja.  

 
7. Peneliti : 

Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual dalam membentuk karakter anak !  
Informan : 
Menurut saya keunggulannya cukup bagus dalam membentuk karakter 
anak. Hal tersebut dibuktikan dari perubahan perilaku anak saya . 
Alhamdulillah saya bersyukur anak saya setelah sekolah di TK ini 
menunjukkan perilaku yang sangat berbeda dibanding sebelum sekolah. 
Anak mempunyai perilaku yang sopan dan santun kepada orang lain.  
 

8. Peneliti : 
Apa saran  ibu terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 
Walaupun pembelajaran nilai-nilai moral yang berjalan sudah bagus tapi 
tetap perlu ditingkatkan agar lebih bagus lagi, diantaranya  anak-anak 
lebih dibiasakan dengan pengamalan keagamaan sesuai dengan usia anak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN WALI MURID B3 TK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PURWOKERTO  
NO. TRANSKRIP  : 14 
HARI/ TANGGAL  : SABTU  / 5 AGUSTUS  2017 
JAM     : 10.20 – 10.45 
INFORMAN/ INISIAL : ROMI /  RM 
TEMPAT   : RUANG KELAS B3 
 

No.  HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN RH (14) 

1.  Peneliti  :  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Informan : 
Waalaikumussalam Wr. Wb 
Peneliti  :  
Mohon maaf bu, saya kan lagi penelitian untuk wawancara terkait 
penelitian saya tentang  pembelajaran nilai-nilai moral dengan 
pendekatan spiritual yang dipraktekkan di TK ini 
Informan : 
Mangga  bu, gak apa-apa, silahkan dengan senang hati bu.. 
 

2.  Peneliti : 
Apa yang melatarbelakangi  ibu  menyekolahkan anak di TK ini ! 
Informan : 

a. Kalau di TK Pertiwi agamanya kurang   
b. Kalau di TK Pertiwi kurang kemandirian. Dia sekolah satu tahun 

saya ikut sekolah. Anak lebih mandiri dan dewasa  
c. TK UMP dalam segi pelajaran sudah ada semua (komplit), ada 

nilai-nilai agama, diajarkan budi pekerti yang baik, ada kegiat 
 

3. Peneliti : 
Bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai moral yang ada di TK selama 
ini ! 
Informan : 
Proses pembelajaran nilai-nilai moral selama ini sudah sangat baik, 
karena di TK ini pembelajarannya seimbang, ada agama, nilai moralnya, 
nasionalnya, kegiatan di luar kelas/ alam dan ada kegiatan sosialnya 
 

4. Peneliti : 
Bagaimana perkembangan nilai-nilai moral anak setelah sekolah di TK  
 
Informan :  
Perkembangannya sudah meningkat, dari yang sebelumnya belum tahu 
bagaimana bersikap yang baik sekarang sudah mengerti (dengan 
kerjasama orang tua dan guru di sekolah).  

 
5. Peneliti : 
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Apa yang sudah ibu lakukan untuk membantu TK membentuk nilai-nilai 
moral anak di rumah ! 
Informan :  

a. Mengingatkan anak tentang nilai-nilai moral yang baik  
b. Mendukung dan membantu kegiatan sekolah seperti outing class  
c. Memberikan contoh kongkrit/ memberi teladan nilai-nilai moral 

yang baik kepada anak  
6. Peneliti : 

Apakah ibu berkom unikasi dengan sekolah tentang perkembangan nilai-
nilai moral anak ? 
Informan : 
Saya selalu melakukan komunikasi dengan guru kelas, guru pun selalu 
memberikan foto/ dokumentasi kegiatan/ pelajaran apa yang diajarkan di 
kelas dan membagikan / menshare di group W A, sehingga dapat 
meningkatkan nilai moral anak yang baik.  

 
7. Peneliti : 

Apa keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 
spiritual  dalam membentuk karakter anak !  
Informan : 
Keunggulannya Alhamdulillah setelah sekolah di TK UMP mendapatkan 
hasil ; 

a. Dengan orang tua lebih hormat  
b. Lebih pinter bersosialisasi dengan teman 
c. Sudah ada perkembangan/ kemajuan  
d. Sudah bisa membedakan yang baik dan tidak baik. 

8. Peneliti : 
Apa saran  ibu terkait dengan pembelajaran nilai-nilai moral anak di TK ! 
Informan : 

a. Mempertahankan apa yang selama ini sudah baik dan lebih 
ditingkatkan lagi yang masih kurang  

b. Semoga TK UMP bisa selalu memberikan pendidikan yang 
seimbang antara pengetahuan um um dan agama  
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Lampiran 6  
HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
 

HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
DI TK AISYIYAH I PURWOKERTO 

    
Nomor dokumen  observasi  : 01 
Hari/ tanggal                         :  Senin / 7 Agustus 2017 
Waktu                                   :  Pukul 07.30 – 07.45 
Lokasi/ Guru                        :  Halaman Sekolah 
Kelas/ Jumlah anak              :  B1, B2 B3 / 35 anak 
Obyek observasi                   : Anak datang dan mau masuk kelas 
 
Hasil Observasi lapangan : 
Saat anak datang di sekolah dijemput oleh guru di pintu gerbang 
kemudian bersalaman dengan guru satu persatu selanjutnya; 1) anak 
masuk kelas untuk meletakkan tas di rak yang sudah disiapkan, 2) anak 
bermain menunggu bel berbunyi, 3) anak berbaris rapi di halaman 
dengan dibimbing guru, 4) guru menyiapkan anak untuk berbaris lurus, 
5) guru  mengajak bernyanyi dengan bertepuk tangan – anak mengikuti 
dengan senang hati dan bersemangat – sambil gerak fisik sederhana, 6) 
guru bertanya kapada anak-anak (anak-anak sehat semua hari ini –  
(serentak anak – anak menjawab sehat bu guru – kemudian guru 
berucap Alhamdulllah), anak-anak menirukan dengan mengucapkan 
Alhamdulillah - , 6) guru memberikan arahan kepada anak-anak  (anak-
anak hari ini kita mau belajar bersama – guru bertanya siapa yang mau 
belajar sama bu guru ( serentak anak-anak mengacungkan tangan 
dengan mengatakan saya bu guru, saya bu guru), 7) guru memberi aba-
aba – anak-anak baris yang lurus, kita mau belajar di kelas ( anak-anak 
baris lurus sesuai perintah guru, 8) Anak-anak dan guru masuk kelas 
dengan rapid an duduk di kursi masing-masing, 9) anak dengan tenang 
duduk (masih ada anak yang belum duduk dengan rapi, guru mendekati 
anak untuk dibimbing duduk, 10) guru memulai pembelajaran dengan 
mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu yang dibimbing anak 
sesuai jadwal yang bertugas membimbing doa, 11) Guru memulai 
pembelajaran dengan appersepsi terlebih dahulu kemudian 
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema hari itu 
Catatan : saat berbaris anak-anak mengikuti dengan senang, masih ada 
anak yang belum mau berbaris, masih ingin bermain di luar kelas 
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HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
DI TK AISYIYAH I PURWOKERTO 

    
Nomor dokumen  observasi  : 02 
Hari/ tanggal                         : Senin / 7 Agustus 2017 
Waktu                                   : Pukul 07.45 – 08.30 
Lokasi/ Guru                        :  Ruang kelas/ Santi Kurniasih, S.Ag.,(SA) 
Kelas/ Jumlah anak              :  B1 / 12 anak 
Obyek observasi                   : Pembelajaran di kelas (Perilaku baik, 
memakai baju sendiri) 
 
Hasil Observasi lapangan : 
Setelah anak berbaris di depan kelas dengan bimbingan guru,  1) anak 
masuk kelas dengan rapi, 2) salah satu anak diminta guru untuk 
memimpin doa mau belajar – anak mengikuti dengan antusias, masih 
ada anak yang kurang memperhatikan – 3) guru mengajak bernyanyi 
bersama untuk membuka pembelajaran, 4) guru melakukan appersepsi 
pembelajaran hari kemarin dengan menanyakan kepada anak, kemarin 
kita belajar apa anak-anak (anak-anak serentak menjawab belajar 
mewarnai gambar, meronce dan menghitung), 5) guru 
menginformasikan hari ini kita akan belajar perilaku baik memakai baju 
sendiri tidak dibantu oleh ibu, 6) guru bertanya kepada anak – anak 
(siapa yang  biasa memakai baju sendiri - anak-anak semangat 
menjawab saya bu guru, saya bu guru – selanjutnya guru mengapresiasi 
anak dengan mengatakan pinter anak – anak ), 7) guru praktek cara 
memakai baju (alat peraga baju) dengan guru mengatakan dimulai dari 
mengambil baju kemudian membuka kancing baju dengan hati-hati, 
memasukkan tangan kanan terlebih dahulu dan menutup kancing baju 
dengan hati-hati), 8) guru meminta anak untuk praktek dengan cara 
dilom bakan, 9) guru menyuruh 3 anak untuk berlomba memakai baju 
dengan baik dan cepat – ada anak yang belum bisa memakainya, 
kemudian guru membimbing dengan kasih sayang, 10) guru 
mengpresiasi anak yang benar dan cepat dalam  memakai baju dengan 
diberi pujian, 11) guru menyuruh anak untuk praktek bergantian sampai 
semua anak melakukan praktek secara keseluruhan, 12) penguatan 
pembelajaran yang sudah dilaksanakan – dengan cara guru meminta 
anak untuk praktek di rumah memakai baju sendiri tanpa bantuan ibu 
atau bapak, 13) saat pembelajaran berlangsung selalu diselingi dengan 
bernyanyi dan bertepuk tangan – anak antusias dan enjoy dalam belajar-
, 14) guru bekerjasama dengan orang tua untuk mengawasi anak belajar 
memakai baju sendiri di rumah tanpa bantuan ibu atau bapak. 
Catatan : masih ada anak yang belum bisa memakai baju sendiri, 
dibantu guru 
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HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
DI TK AISYIYAH I PURWOKERTO 

    
Nomor dokumen  observasi    : 03 
Hari/ tanggal                          : Senin / 7 Agustus 2017 
Waktu                                    : Pukul 08.30 – 09.30 
Lokasi/ Guru                        :  Ruang kelas/ Titi Hartinah, S, Pd., (TT) 
Kelas/ Jumlah anak              :  B3/ 12 anak 
Obyek observasi                   : Pembelajaran perilaku baik (mengenal 
lambang bendera merah putih) 
 
Hasil Observasi lapangan : 
Pembelajaran dimulai dengan doa yang dipimpin oleh guru kemudian 
bernyanyi bersama sambil bertepuk tangan dilanjutkan dengan tepuk 
anak sholeh – anak mengikuti dengan semangat – selanjutnya 1) guru 
bertanya pada anak-anak kita kemarin belajar apa anak-anak (salah satu 
anak menjawab belajar menghormati ibu dan bapak, belajar menghafal 
surat al-Kafirun dan meronce – guru mengapresiasi anak dengan 
mengatakan anak pinter, 2) guru menginformasikan kepada anak  hari 
ini kita mau belajar perilaku baik (mengenal lambang bendera merah 
putih dengan cara menempeli gambar bendera dengan kertas kecil-kecil 
yang berwarna  merah putih, 3) guru memberi penjelasan cara 
menempel dengan rapi dan benar – masih banyak anak yang kurang 
memperhatikan, berjalan-jalan, bertengkar dengan temanny, bermalas-
malasan – guru mendekati anak untuk melerai dan memindah anak pada 
bangku yang berbeda, meminta anak untuk duduk kembali -, 4) guru 
menjelaskan kembali pembelajaran dan tugas yang harus dikerjakan 
anak, 5) guru membagi kertas kepada anak untuk ditempeli kertas kecil-
kecil yang sudah disiapkan guru, 6) anak mengerjakan dengan tenang – 
masih ada anak yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik – guru 
membimbing anak dengan kasih sayang, 7) tugas anak dikumpulkan dan 
guru mengappresiasi dengan memberikan acungan jempol kepada anak 
yang mengerjakan tugas  sesuai arahan guru, 8) guru memberikan 
penguatan bahwa anak-anak harus tahu lambang bendera merah putih 
dan anak-anak harus belajar yang rajin biar menjadi anak yang tidak 
dibodohi oleh orang lain, 9) guru menutup pembajaran dengan 
mengajak membaca doa yang sudah dihafal anak antara lain doa untuk 
ayah dan ibu, doa mau makan dan minum, doa mau tidur dan bangun 
tidur serta doa kebahagiaan dunia dan akherat, 10) guru mengajak anak 
untuk besok sekolah tidak telat dan tidak ada yang bolos biar anak-anak 
semua menjadi anak yang pinter, sholeh dan sholekhah, 11) guru 
menutup dengan mengucapkan salam. 
Catatan : masih ada anak yang kurang memperhatikan guru saat guru 
menjelaskan pembelajaran, anak berjalan-jalan di ruang kelas, anak 
yang bertengkar berebut kursi 
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HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
DI TK AISYIYAH I PURWOKERTO 

    
Nomor dokumen  observasi :  04 
Hari/ tanggal                         :  Sabtu / 11 Agustus 2017 
Waktu                                   :  Pukul 07.45 – 08.30 
Lokasi/ Guru                        :  Ruang Kelas/ Anggi Margiyani/ AM 
Kelas/ Jumlah anak              :  B2 / 15 anak 
Obyek observasi                   : Pembelajaran adab makan 
 
Hasil Observasi Lapangan : 
Anak-anak masuk kelas dengan rapi, duduk di kursi masing-masing 
kemudian salah satu anak diminta bu guru untuk memimpin doa mau 
belajar di depan kelas (pembelajaran keberanian anak untuk menjadi 
pemimpin dan bertanggung jawab) selanjutnya guru meminta anak 
untuk memperhatikan terhadap apa yang akan diajarkan oleh guru, 
sambil guru berkata “anak-anak siap belajar dengan bu guru”  anak-
anak menjawab serentak “ siap bu guru”, selanjutnya guru mengatakan 
siapa yang ingin menjadi anak saleh dan salekhah, anak-anak 
mengacungkan tangan semua. 
Selanjutnya setelah anak-anak siap belajar, bu guru memulai melakukan 
1) appersepsi, anak-anak kita kemarin belajar apa ya… masih ada yang 
ingat, salah satu anak menjawab, kita kemarin belajar  menghormati 
ayah dan ibu, anak yang lain mengatakan kita belajar untuk membantu 
ibu, selanjutnya bu guru mengapresiasi anak-anak dengan mengatakan 
betul… anak pinter, bu guru menjelaskan hari ini kita akan belajar adab 
makan, 2) bu guru bercakap-cakap bagaimana adab makan dalam Islam, 
cara dan manfaatnya, 3) anak diminta untuk bercerita tentang 
pengalamannya makan di rumah bersama ibu dan bapak, salah satu anak 
mengacungkan jempol dan diminta maju ke depan mempraktekkan adab 
makan dengan media yang sudah disiapkan guru, 4) penggunaan media 
piring, mangkok, sendok dan gelas agar pembelajaran lebih berhasil, 5) 
bermain peran (bu guru memainkan peran/  mencontohkan adab makan 
sesuai dengan ajaran Islam, makan dengan duduk, memakai tangan 
kanan, mengambil makanan yang paling dekat, diawali dengan cuci 
tangan terlebih dahulu dan berdoa sebelum makan, anak-anak di minta 
untuk maju ke depan, praktek langsung adab makan dengan bimbingan 
guru, 6) refleksi nilai (bu guru membimbing anak untuk cuci tangan 
yang bersih sebelum makan), 7) penekanan nilai (bu guru mengulang 
kembali adab makan menurut Islam yang sudah diajarkan) anak-anak 
mendengarkan dengan serius, 8) anak-anak senang belajar bersama guru 
yang mereka cintai sehingga belajar dengan antusias, 9) evaluasi 
(dengan membuat cacatan keberhasilan anak, 10) kerjasama dengan 
orang tua untuk memantau anak mempraktekkan adab makan di rumah 
dan menginformasikan pada guru  
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HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
DI TK UNIVERSITAS MUHAMM ADIYAH PURWOKERTO 

   
Nomor dokumen  observasi  : 05 
Hari/ tanggal                         : Sabtu / 5 Agustus 2017 
Waktu                                   : Pukul 08.00 – 08.30 
Lokasi / Guru                       : Ruang Kelas / Sri Lestari, S.Pd.AUD, (SL) 
Kelas/ Jumlah anak : Kelas B2/ 18 anak   
Obyek observasi                   : Pembelajaran Nilai-nilai Moral 
(mengucapkan salam , menghormati orang tua dan menempatkan 
sesuatu pada tempatnya) 
 
Hasil Observasi lapangan : 
Pada saat guru SL mengajar, memulai pembelajaran  1) dengan 
memberi salam, 2) berdoa bersama dipimpin oleh anak, 3) membuka 
pembelajaran dengan appersepsi - bertanya pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan hari sebelumnya-  ( tentang berbuat baik kepada orang 
lain),  4) guru dan anak bernyanyi bersama ( bernyanyi anak sholeh 
diselingi tepuk tangan)  - anak mengikuti dengan senang dan antusias- 
5) guru bercakap-cakap dan berbagi cerita dengan anak tentang 
mengucapkan salam , menghormati orang tua dan menempatkan sesuatu 
pada tempatnya), 6) guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
perencanaan pembelajaran dan indiator  (KD 1.4) – berbuat baik kepada 
orang tua, guru, teman, mengucapkan salam, berperilaku baik, 
membedakan baik dan buruk, benar salah, menyayangi ciptaan Tuhan, 
sesama , 7) anak diminta praktek oleh guru dengan cara keluar kelas 
terlebih dahulu, mengetuk pintu dan memberi salam   – anak pro aktif 
untuk mencoba,  8) guru mengajarkan menghormati orang tua dengan 
cara menyuruh anak praktek berjalan di depan guru dengan 
menundukkan badan dengan mengucap permisi – anak berebut untuk 
mencoba, 9) guru mengajarkan meletakkan sesuatu pada tempatnya 
(meletakkan sepatu di rak sepatu), 10) guru menyelingi pembelajaran 
dengan bernyanyi dan anak sangat senang mengikuti, 11) anak duduk 
rapi kembali, kemudian guru meminta siapa yang mau membantu bunda 
untuk membereskan alat permainan yang sebelumnya alat permainan 
berantakan, anak serentak mengacungkan tangan, tetapi guru hanya 
menunjuk 2 anak, anak dengan senang dan gembira mengerjakan 
perintah guru, selanjutnya guru mengucapkan terima kasih dan meminta 
anak untuk cuci tangan terlebih dahulu,  - masih ada anak yang kurang 
memperhatikan pembelajaran, asyik dengan kegiatannya sendiri, guru 
mendekati anak secara beijaksana dan mengingatkan anak untuk 
memperhatikan, 12) guru bercakap-cakap siapa yang pernah membantu 
ibu di rumah, anak-anak dengan semangat menjawab “saya” selanjutnya 
guru mengapresiasi “pinter anak sholeh”, 13) guru memberi penguatan 
tentang perilaku baik yang sudah diajarkan, 14) bekerjasama dengan 
orang tua anak 
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HASIL OBSERVASI LAPANGAN 

 DI TK UNIVERSITAS MUHAMM ADIYAH PURWOKERTO 
   

Nomor dokumen  observasi  : 06 
Hari/ tanggal                         : Sabtu/ 5 Agustus 2017 
Waktu                                   : Pukul 08.30 – 09.00 
Lokasi /Guru                        :  Halaman Kelas / Sri Mugiastuti, S.Pd, 
AUD   
                                                (SM) 
Kelas/ Jumlah anak              : A2/ 16 anak 
Obyek observasi                   : Bermain di luar kelas  
 
Hasil Observasi lapangan : 
Sebelum anak-anak istirahat untuk bermain guru melakukan ; 1) 
berpesan, hati-hati dalam bermain, gantian permainan dengan teman, 
tidak boleh berebut, tidak boleh saling dorong, saling menolong sesama 
teman kalau ada teman yang jatuh, 2) guru bertanya pada anak-anak, 
siapa yang menolong kalau ada teman yang jatuh  - serentak anak 
menjawa saya- guru bertnya lagi boleh tidak dorang-dorangan – anak 
menjawab tidak – 3) guru memilih kelompok yang tenang untuk keluar 
kelas terlebih dahulu – anak-anak memakai sepatu terlebih dahulu 
kemudian keluar kelas sampai selesai 3 kelompok , 4) pembelajaran 
diselingi dengan bernyanyi dengan gerak fisik sederhana  – anak 
mengikuti dengan antusias -  5) guru mendampingi dan mengawasi anak 
ketika bermain – ada anak yang dengan kesadarannya menolong teman 
yang tidak  bisa menggunakan permainan, 6) guru memberikan arahan 
dan bimbingan kepada anak  yang tidak bisa menggunakan alat 
permainan dengan baik, 7) guru mengajak anak-anak untuk mencuci 
tangan setelah waktu bermain selesai, 8) guru mengajak anak untuk 
masuk kelas kembali untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, 9) guru 
mengajak anak untuk makan bersama yang sudah disiapkan oleh guru, 
10) anak makan bersama dengan bimbingan guru. 
Catatan ; Anak-anak bermain dengan senang dan sukacita dengan guru 
yang mereka cintai, anak belajar untuk berbagi mainan, bermain 
bersama dengan saling membantu antar teman, mengajak teman yang 
tidak mau bermain 
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HASIL OBSERVASI LAPANGAN 

DI TK UNIVERSITAS MUHAMM ADIYAH PURWOKERTO 
    
Nomor dokumen  observasi  : 07 
Hari/ tanggal                         : Sabtu/ 5 Agustus 2017 
Waktu                                   : Pukul 09.15 – 09.45 
Lokasi/ Guru                        : Ruang Kelas/ Sri Herowati  (SH) 
Kelas/ Jumlah anak              : B3/ 16 anak 
Obyek observasi                   : Pembelajaran Adab makan 
 
Hasil Observasi lapangan : 
Setelah anak-anak selesai bermain di halaman sekolah, anak masuk 
kelas untuk makan bersama dengan bimbingan guru kelas masing-
masing. Pada saat akan makan bersama guru memberi salam terlebih 
dahulu kemudian; 1) guru bernyanyi bersama anak yang diikuti dengan 
dengan sangat gembira dan dan tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 2) guru 
memberikan aba-aba kepada anak – tangan dilipat dan sikap berdoa – 
dengan sigap anak-anak melipat tangan dan sikap berdoa,  3) guru 
memimpin doa 4) anak dipersilahkan mengambil makanan sendiri yang 
sudah disiapkan guru – dengan arahan guru, 5) anak dengan rapi 
mengambil makanan, 6) anak makan dengan tenang, 6) anak selesai 
makan – dan dipersilahkan guru untuk mencuci tangan, 7) guru 
mengajak anak untuk berdoa sesudah makan, 8) guru member 
penguatan nilai-nilai moral – siapa yang memberi rizqi berupa makanan 
kepada anak-anak - anak serentak menjawab Allah – guru menjelaskan 
anak-anak harus bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan 
rizqi kepada anak-anak, 9) guru bertanya tadi belajar apa ? anak-anak 
menjawab belajar meronce manik-manaik, mengecat pakai jari dan 
menulis namanya sendiri. 10) guru memberikan apresiasi kepada anak-
anak – hari ini anak-anak tenang belajar, besok kita mau belajar lagi 
tidak ada yang bolos biar jadi anak sholeh, 10) anak diminta memimpin 
doa mau pulang dengan mebaca doa, doa untuk ayah dan ibu, doa dunia 
akherat dan baca surat al-asr. 11) guru memberi salam, anak menjawab, 
12) anak-anak bersalaman dengan guru dan teman-teman, 13) anak-anak 
pulang dijemput orang tuanya 
Catatan : pada saat penguatan pembelajaran masih ada anak yang 
kurang memperhatikan apa yang disampaikan guru, anak masih asyik 
dengan kegiatannya sendiri  
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         Lampiran 10 
GAMBAR PEMBELAJARAN NILAI-NILAI MORAL DENGAN PENDEKATAN 

SPIRITUAL DI TK AISYIYAH I PURWOKERTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 : Guru mendampimgi anak bermain       Gambar 2 : Guru menyiapkan anak berbaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 3 : Guru sedang appersepsi           Gambar 4 : Guru bercakap-cakap tentang adab makan 
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Gambar 5 : Anak bercerita pengalamannya adab  makan       Gambar 6 : Penggunaan media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

GAMBAR PEMBELAJARAN NILAI-NILAI MORAL DENGAN PENDEKATAN 
SPIRITUAL DI TK UMP PURWOKERTO 

 

 
Gambar 1 : Guru melakukan appersepsi (mau berbagi dengan orang lain) 

 

 
Gambar 2 : Anak bermain peran memberi makanan pada bu guru 

 
 

 
Gambar 3 : Guru mengajarkan adab makan 
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Gambar 4 : Guru mengajarkan mencuci tangan sebelum makan 

 
Gambar 5 : Anak-anak antri mengambil makanan 

 
Gambar 10 : Guru mengajarkan menghargai orang tua dan guru 

 


