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dalam daftar pustaka.
Apabila suatu hari terdapat ketidak jujuran dalam pernyataan saya di atas, maka
saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang
diwajibkan (oleh Allah) (Q.S. Luqman: 17)

ْ ﺧﻴَﺎ ُر ُآ ْﻢ َأ
ِ ﺧﻴَﺎ َر ُآ ْﻢ
(ﺧﻼَاﻗًﺎ ) رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
ِ ن
ِإ ﱠ
Sesungguhnya yang paling baik diantara kamu ialah orang yang paling baik
akhlaknya (HR. Bukhari)
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Alhamdulillah. Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah
SWT, karena berkat petunjuk dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada revolusioner sejati
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada jalan kebenaran.
Peneliti sadar bahwa Allahlah yang telah berkehendak memberikan tenaga untuk
berfikir, merasa dan bergerak, Allah SWT yang melonngarkan waktu dan rezeki
untuk menyelesaikan karya ini.
Demi selesainya skripsi yang berjudul Pendidikan Akhlak Pada Anak
Prasekolah di TK/RA Perwanida Magkunegaran Surakarta Tahun Pelajaran
2010-2011 telah dilewati proses panjang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Dalam skripsi ini, sedikit dijabarkan tentang bagaiman pelaksanaan pendidikan
akhlak prrasekolah di TK/RA Perwanida Mangkunegaran Surakarta.
Dalam pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak prasekolah, dilakukan secara
terus menerus baik di dalam KBM ataupun di luar KBM. Metode pembelajaran yang
di gunakan di TK/RA Perwanida adalah metode keteladanan, nasehat, pembiasaan,
cerita, bernyanyi, hadiah dan hukuman. Materi pendidikan akhlak di TK/RA
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penulis dalam mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi.
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penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas.
3. Drs. Abdullah Mahmud, M. Ag, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan
waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan
skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Sarkin, M. Pd. I, selaku kepala TK/RA Perwanida,yang telah memberikan ijin
pada penulis untuk mengadakan penelitian.
5. Segenap guru TK/RA Perwanida yang telah penulis repotkan beberapa bulan
terakhir ini guna menyelesaikan skripsi ini.
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ABSTRAK
Dalam melaksanakan pendidikan akhlak pada anak prasekolah, perlu adanya
faktor pendidikan akhlak yang meliputi pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan
akhlak, alat pendidikan dan lingkungan.
Penelitian pendidikan akhlak di TK/RA Perwanida Mangkunegaran tahun
pelajaran 2010/2011 bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan akhlak
pada anak prasekolah dan apa faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun
manfaatnya untuk menambah wawasan keilmuan, menjadi stimulus dalam
pengembangan penelitian selanjutnya dan memberikan bahan pertimbanagn dalam
peningkatan kualitas pendidika akhlak.. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan dalam hal ini bersifat kualitatif.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan
akhlak pada anak prasekolah dan apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak prasekolah di TK/RA Perwanida
Mangkunegaran.
Data dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi. Subyek dari penelitian ini adalah semua siswa dan guru. Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan
data kemudian mereduksi data yang telah di peroleh setelah itu menganalisis dan
menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan akhlak di TK/RA
Perwanida dilakukan secara terus menerus baik di dalam KBM ataupun di luar KBM.
Metode pembelajaran yang digunakan di TK/RA Perwanida adalah metode
keteladanan, nasehat, pembiasaan, cerita, bernyanyi, hadiah dan hukuman. Materi
pendidikan akhlak di TK/RA Perwanida dikelompokan dalam bentuk tema-tema
yang meliputi kemampuan akhlak dasar anak dan sosial emosional. Faktor
pendukung yang dimiliki TK/RA Perwanida dalam pelaksanaan pendidikan akhlak
meliputi kepercayaan masyarakat dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan
putra-putrinya di TK/RA Perwanida Magkunegaran, Sumber daya manusia yang
memadai dengan kondisi peserta didik yang rata-rata baik, Adanya tujuan pendidikan
akhlak yang jelas di TK/RA Perwanida, adanya keterlibatan orang tua dalam
pelaksanaan pendidikan akhlak di TK/RA Perwanida Mangkunegaran. Sedangkan
faktor penghambatnya adalah kelas kurang luas sehingga pembelajaran tidak dapat
berjalan secara optimal, peserta didik berasal dari lingkungan yang berbeda sehingga
sering menyebabkan kepribadian dan akhlak anak yang beragam dan Kualifikasi
akademik bagi pengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Kata kunci: Pendidikan akhlak, Anak prasekolah
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