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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah pendidikan sama usianya dengan sejarah manusia itu sendiri. 

Keberadaan pendidikan bersamaan dengan keberadaan manusia. Keduanya 

tidak dapat dipisahkan dengan keberadaann manusia. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan antara yang satu dengan yang lain melainkan saling melengkapi. 

Pendidikan tidak punya arti bila manusia tidak ada di dalamnya, karena 

manusia merupakan subyek dan obyek pendidikan manusia tidak akan bisa 

berkembang secara sempurna bila tidak ada pendidikan. Pendidikan 

berkembang dari yang sederhana (primitif) yang berlangsung ketika manusia 

masih berada dalam ruang lingkup kehidupan yang serba sederhana serta 

terbatas pada hal-hal yang bersifat survival (pertahanan hidup terhadap 

ancaman alam sekitar) sampai pada bentuk pendidikan yang sarat dengan 

metode, tujuan serta model pendidikan yang sesuai dengan masyarakat saat 

ini. 

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan 

manusia, karena hal ini menjadi faktor utama dalam pengembangan potensi 

manusia, baik potensi jasmani maupun rohani. Lebih khusus lagi jika 

pendidikan dihubungkan dengan pelaksanaan tanggung jawab manusia 

sebagai hamba dan khalifah Allah. Pembinaan akhlak adalah mutiara hidup 

yang membedakan makhluk manusia dan makhluk hewan. Manusia tanpa 
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pembinaan akhlak akan hilang derajat kemanusianya sebagai makhluk Allah 

yang paling mulia (Azmi, 2006: 15). 

Pendidikan akhlak sangat penting ditanamkan sejak dini, karena untuk 

mengembangkan potensi kerokhanian anak serta mengembangkan 

kepribadian yang baik. Betapa meruginya masa depan generasi muda yang 

akan datang, jika tidak diberikanya pendidikan akhlak sejak dini. Mendidik 

anak sejak dini ibarat mengukir di atas batu. Jika orang tua atau pendidik 

berhasil membimbing anaknya maka akan tercipta genersi muda yang 

berkepribadian. Namun jika pendidik gagal dalam membimbing anaknya 

maka akan tercipta generasi yaing tidak beradab. 

Tahun-tahun pertama kehidupan anak atau yang sering dikenal dengan 

usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk meletakan dasar-dasar 

pengembangan kemampuan anak, karena usia (0-6) merupakan periode atau 

masa keemasan (the golden age) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, 

selain gizi yang cukup beragam stimulus juga harus diberikan. Oleh karena 

itu, keterlibatan orang tua dan pendidikan pada masa ini sangat baik untuk 

mengetahui, memahami dan mengerti perkembangan anak usia dini (Riyanto, 

2005: 6-7). 

Pada masa itu seorang pendidik atau orang tua memiliki peluang yang 

sangat besar dalam membentuk anak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh 

orang tuanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: 

 َأْوُيَنصَِّر اِنِه َأْو ُيَمجَِّسا ِنِه َبَوا ُه ُيَهوِّ َدا ِنِهَأَف ُآلُّ َمْو ُلْو ٍد ُيْو َلُد َعَلى اْلِفْطَرِة
 )يهقىروا ه الب(
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Semua anak-anak dilahirkan suci, tetapi ibu-bapaknya yang menjadikan ia 
yahudi, nasrani dan majusi (HR. Bukhari dalam Ilyas, 1999: 8). 
 

Seorang pendidik yang baik akan selalu berupaya untuk menanamkan 

segala jenis pembinaan akhlak pada anaknya. Tanggung jawab dalam 

pendidikan Islam merupakan permasalahan yang penting dikaji dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa komponen mesti dilibatkan dalam pembinaan akhlak 

dalam keluarga yaitu pendidik (orang tua), anak didik (anak usia prasekolah), 

metode, materi serta tujuan pendidikan. Salah satu unsur yang bertanggung 

jawab dalam pembinaan akhlak anak usia prasekolah dalam keluarga adalah 

orang tua. Orang tua sebagai pembimbing dan pendidik dalam lingkungan 

keluarga sangat berperan penting, sebab orang tua bisa memberi pemahaman 

dan pengalaman yang seluas-luasnya kepada anak-anaknya akan pentingnya 

seseorang memiliki akhlak yang baik (Azmi, 2006: 13-15). 

Pendidikan akhalak sangat penting dalam kehidupan, jika sejak dini 

anak diberikan pendidikan akhlak yang tepat dapat memberikan konstribusi 

bagi anak tersebut bahkan juga bagi orang tua, masyarakat dan Negara. Bagi 

anak akhlak mahmudah akan menjadikan ia manusia yang berkepribadian 

kuat, bagi orang tua anak yang sholeh dan sholihah akan senantiasa 

membahagiakan dan mendo’akan orang tuanya kelak jika telah meninggal 

dunia, bagi masyarakat anak akan menjadi pewaris perjuangan untuk 

meneruskan perjuangan suci demi eksistensi kalimatullah di muka bumi dan 

bagi Negara akan menghantarkan bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat 

dan diridloi oleh Allah. 
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Orang tua dan pendidik hendaknya tidak bosan untuk selalu memberi 

nasehat, teladan, ruang pilihan, kesempatan untuk mengambil keputusan, 

keleluasaan bagi anak-anak untuk meneladani, mengikuti dan menilai baik 

buruk, benar salah suatu sikap atau perbuatan. Pembinaan watak merupakan 

pelatihan pembiasaan terus menerus tentang sikap benar dan baik, sehingga 

akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Karena anak merupakan “peniru ulung” 

dan sekaligus “pembelajar ulet”(Riyanto, 2004: 65). 

Sifat meniru itu mempunyai pengaruh besar, bukan saja dalam 

pengajaran tetapi juga dalam akhlak dan akal. Meniru merupakan faktor 

penting dalam periode pertama pembentukan kebiasaan seorang anak jika 

melihat sesuatu terjadi di depan matanya. Maka anak akan meniru dan 

kemudian akan mengulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. 

Jika sejak masa kanak-kanak, anak tumbuh berkembang dengan 

berpijak pada landasan iman kepada Allah, ia akan memiliki potensi dan 

respon secara instingtif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan 

di samping terbiasa melakukan akhlak mulia (Ulwan, 1993 :1993). 

Jadi pembentukan tingkah laku yang baik pada anak ditanamkan sejak waktu 

kecil. Membiasakan sesuatu yang baik akan menghindarkan diri dari sesuatu 

yang tercela sehingga tercapai tujuan pokok pendidikan Islam agar manusia 

(anak) hidup dalam kesucian penuh keikhlasan. 

Dalam sistem pendidikan Islam, taman kanak-kanak diselenggarakan 

sebagai tempat anak muslim bermain dan bertutur kata serta belajar Al-

Qur’an/ belajar dengan huruf-huruf dan angka-angka melalui cara permainan 
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yang mengandung nilai-nilai Islam. Taman Kanak kanak/ Raudlotul Athfal 

juga diselenggarakan sebagai usaha untuk mengembangkan kepribadian anak-

anak dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga menuju 

kependidikan formal (Ismail, 2004: 100) . 

Taman Kanak kanak/ Raudlatul Athfal yang selanjutnya disebut 

TK/RA Perwanida adalah bentuk pendidikan anak usia prasekolah yang 

didirikan oleh kepengurusan Dharma Wanita Departemen Agama. TK/RA 

Perwanida berada di bawah naungan Departemen Agama dengan 

berlandaskan pendidikan agama Islam. Berdasarkan keputusan badan 

akreditas sekolah kota Surakarta  pada tanggal 27 januari 2006, TK/RA 

Perwanida telah terakreditasi A. TK/RA Perwanida berada satu lokasi dengan 

masjid Al Wustho-Mangkunegaran dan menerima siswa dari usia empat 

sampai enam tahun. 

Pelaksanaan pendidikan di TK/RA Perwanida lebih di fokuskan pada 

pendidikan agamanya karena TK/RA Perwanida berada dibawah naungan 

Departemen Agama. Hal ini sesuai dengan tujuan TK/RA Perwanida yaitu 

a. Membiasakan berperilaku jujur, sopan santun, suka menolong, ramah, 

pemaaf dan mampu mengendalikan emosi 

b. Tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, disiplin serta 

mengembangkan sikap mandiri 

c. Membiasakan anak untuk selalu rajin membaca dan mempelajari Al-

Qur’an dan As-Sunnah 
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d. Membiasakan anak untuk taat beribadah baik di sekolah, di rumah maupun 

dimana ia berada 

Maka, dengan  tujuan pendidikan yang ingin dicapai TK/RA 

Perwanida diharapkan dapat mengembangkan kepribadian dan akhlak anak 

menjadi lebih baik. 

TK/RA Perwanida didirikan demi memenuhi kebutuhan anak usia 

prasekolah dalam mempersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut 

yang dalam pelaksanaan pendidikanya berkarakter Islami. Lembaga 

pendidikan anak prasekolah  seperti RA/TK yang berlabel Perwanida 

jumlahnya sedikit khususnya di daerah Surakarta dibandingkan dengan TK 

lainnya. Dengan kondisi tersebut diharapkan RA/TK Perwanida juga mampu 

bersaing dengan TK yang lain dalam penyelenggaraan pendidikannya. Dalam 

pelaksanaan pendidikan akhlak, RA/TK Perwanida melibatkan orang tua 

peserta didik dengan berkoordinasi secara langsung antara orang tua dan guru  

dalam penanganan kenakalan anak sehingga guru lebih mudah mengetahui 

perkembangan tingkah laku anak di rumah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk 

memilih dan membahas skripsi yang berjudul “Pendidikan Akhlak Pada Anak 

Prasekolah di TK/RA Perwanida – Mangkunegaran Tahun Pelajaran 

2010/2011” 
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B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dikemukakan untuk menghindari kekeliruan dan 

kesalah pahaman dalam menginterprestasikan setiap istilah yang penulis 

gunakan, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan 

akhlak. Pendidikan menurut M.J. Longeveled Pendidikan adalah usaha, 

pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar 

tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri (dalam 

http://fatamorghana.wordpress.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2010). 

Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah 

alam dan sesama manusia (dalam http://fatamorghana.wordpress.com, 

diakses pada tanggal 21 Juli 2010). 

Dalam Da’iratul Ma’arif, akhlak adalah sifat sifat yang dibawa 

manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya 

(Asmaran, 2002: 4) 

Ibnu Miskawaih mendefinisikan Akhlak sebagai keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu (Mansur, 2007:221) 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan akhlak adalah proses pembentukan kecakakpan fundamental 
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yang diberikan kepada anak agar tertuju pada kedewasaan melalui sifat 

yang sudah tertanam dalam jiwanya sejak ia lahir. 

2. Anak Prasekolah 

Anak prasekolah adalah anak yang belum memasuki usia sekolah 

dasar, berumur sekitar 3 sampai 6 tahun dididik secara langsung oleh 

kedua orang tuanya di lembaga pendidikan informal (keluarga) serta 

dididik oleh guru di lembaga pendidikan formal (TK/RA) (Azmi, 2006: 

94). 

Dalam UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 12 ayat 1 pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang 

diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan 

keterampilan yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri 

secara utuh sesuai dengan masa pendidikan sedini mungkin dan seumur 

hidup (2008 dalam http//linakura.multiply.com, diakses pada tanggal 23 

Juli 2010). 

3. TK/RA Perwanida 

TK/RA Perwanida adalah lembaga pendidikan anak usia 

prasekolah yang beralamatkan di Jl Kartini No 03, Banjarsari 

Mangkunegaran, Surakarta. 

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah proses pembentukan kecakakpan 

fundamental yang diberikan kepada anak agar tertuju pada kedewasaan 

melalui sifat yang sudah tertanam dalam jiwanya bagi anak yang belum  
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memasuki usia sekolah dasar di TK/RA Perwanida Mangkunegaran 

Surakarta. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan, 

yaitu: 

1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak prasekolah di 

TK/RA Perwanida? 

2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pendidikan akhlak pada anak prasekolah di TK/RA Perwanida? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, 

adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak 

prasekolah di TK/RA Perwanida di desa Katelan, kecamatan Banjarsari 

Mangkunegaran. 

b. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pendidikan akhlak pada anak prasekolah di TK/RA Perwanida di desa 

Katelan, kecamatan Banjarsari Mangkunegaran. 
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2. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan tentang pendidikan akhlak pada 

anak prasekolah. Selain itu, dapat menjadi stimulus dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai teori – teori tentang 

pendidikan akhlak pada anak prasekolah, sehingga proses pengkajian 

secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

2. Secara Praktis 

Dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

peningkatan kualitas pendidikan akhlak pada anak prasekolah di 

TK/RA Perwanida di mangkunegaran, dan bagi masyarakat secara 

umum, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap dunia pendidikan 

anak prasekolah khususnya pendidikan akhlak. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang pendidikan 

akhlak yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah: 

1. Marganus Satyanegara (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

“Peran Pendidikan Akhlak Terhadap Pembentukan Perilaku Ihsan Kepada 

Orang Tua pada siswa siswi MI plus At Taqwa Sukoharjo” menyimpulkan 

bahwa pendidikan akhlak mempuyai peran yang positif dalam 

pembentukan perilaku ihsan terhadap orang tua, hal itu dibuktikan semakin 
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baik pendidikan akhlak yang disampaikan kepada anak semakin baik pula 

akhlak siswa, baik itu di sekolah maupun dilingkungan sekitar. 

2. Dewi Wulansari (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pendidikan Akhlak di Taman Kanak-kanak di TK Buah hati Kita” 

menyimpulkan bahwa orang tua yang tidak menjadikan rumah untuk 

menerapkan pendidikan yang telah diterima di sekolah menjadi penyabab 

penghambat pendidikan akhlak. Adapun faktor pendukung pendidikan 

akhlak di TK Buah Hati Kita adalah sistem evaluasi dengan menggunakan 

buku penghubung sebagai bentuk kerjasama antara orang tua dan guru. 

3. Miss Hayeefah Samae (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

”Pendidikan Akhlak Pada Pendidikan Non Formal di komunitas 

mahasiswa Thailand di Surakarta” menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan akhlaknya berdasarkan nilai dasar Islam yaitu Rukun Iman dan 

Rukun Islam. Dilaksanakan melalui beberapa kabid seperti kabid 

pendidikan dan dakwah, kabid keputrian dan ketrampilan, kabid humas 

dan olahraga dan kabid keimigrasian. 

4. Tutik Wahyuni (UMS, 2007) dalam tugas akhirnya yang berjudul ”metode 

Pendidikan Akhlak pada Anak Usia Dini” menyimpulkan bahwa metode 

pendidikan akhlak pada anak usia dini ada 2 (dua) yaitu: 

a. Dengan cara langsung: pemberian suri tauladan, baik berupa perkataan 

maupun perbuatan 

b. Dengan cara tidak langsung: diberikan kisah-kisah yang mengandung 

nilai-nilai akhlak serta pembiasaan atau latihan-latihan peribadatan. 
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5. Muhammad Azmi, (2006) dalam bukunya yang berjudul “pembinaan 

Akhlak Anak Usia Prasekolah : Upaya Mengefektifkan Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Dalam Keluarga” mengatakan bahwa ada beberapa 

aspek pembinaan akhlak yang perlu diterapkan kepada anak usia pra 

sekolah dalam keluarga, yaitu: 

a. Membiasakan kejujuran 

b. Membiasakan keadilan 

c. Membiasakan meminta ijin 

d. Membiasakan berbicara dengan baik 

e. Membiasakan makan dan minum dengan baik 

f. Membiasakan bergaul dengan baik 

g. Memberikan kasih sayang 

h. Memberikan penghargaan 

Metode pembinaan akhlak untuk anak usia prasekolah adalah dengan 

pembiasaan, adapun contoh dari pembiasaan tersebut seperti membiasakan 

jujur, adil, meminta ijin, bicara dengan baik, makan dan minum dengan baik, 

bergaul dengan baik, kasih sayang, memberi penghargaan. 

Dari hasil penelitian di atas, belum ada yang secar khusus membahas 

tentang ”Pendidikan Akhlak Pada Anak Prasekolah di TK/RA Perwanida” 

yang penulis pandang menarik untuk diteliti lebih jauh. Oleh karena itu, 

penelitian ini memenuhi unsur kebaruan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah field research, karena yang diteliti 

adalah sesuatu yang ada di lapangan secara langsung. Penelitian lapangan 

dalam hal ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang prosedurnya 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang diamati (Lexy Moleong, 2007: 4). 

2. Subyek Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti (Arikunto, 

1996:115). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa dan Guru 

TK/RA Perwanida. Jumlah Guru adalah 9 orang dan jumlah siswa 84 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah subyek penelitian yang jumlahnya kurang dari 

populasi (Sutrisno, 1987: 222). Dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling yaitu yang dilakukan dengan cara mengambil 

subyek bukan di dasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi atas 

adanya tujuan tertentu (Arikunto, 1992: 118). 

Jika subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, tapi jika 

jumlah subyek besar dapat diambil atara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih (Arikunto, 1996:109). Karena jumlah populasi kurang dari 100, 
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maka penelitian ini disebut penelitian populasi. Dengan demikian, 

dalam penelitian ini seluruh populasi menjadi sampel. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam tulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu:  

a. Metode observasi atau pengamatan 

 Observasi yang penulis laksanakan adalah observasi langsung, 

yaitu  cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nasir, 1999: 

212). 

 Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah 

dipahami dan diamati secara langsung, seperti visi dan misi, faktor 

pendukung dan penghambat, keadaan guru dan murid, serta fasilitas-

fasilitas yang ada di TK/RA Perwanida. 

b. Metode interview atau wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan 

pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2007: 186) 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur, yaitu semua pertanyaan dirumuskan dengan cermat dan 

disiplin secara tertulis (interview guide). Penulis menggunakan daftar 

pertanyaan tersebut untuk melakukan interview agar percakapan yang 
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dilakukan dapat terfokus sehingga tidak melenceng jauh dari 

pembahasan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mudah 

dipahami dan diamati secara langsung, seperti pelaksanaan pendidikan 

akhlak, faktor pendukung dan penghambatnya. Metode ini ditujukan 

kepada kepala sekolah dan guru TK/RA Perwanida. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya” (Arikunto, 1998: 159). 

Metode ini digunakan untuk mengambil data yang berhubungan 

dengan gambaran umum TK/RA Perwanida Mangkunegaran yang 

meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan,  

keaadaan sarana dan prasarana, guru dan siswa, jadwal pelajaran dan 

kegiatan harian. 

4. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah penulis dapatkan akan dianalisis dengan 

metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis 

menggunakan cara pentahapan secara berurutan, terdiri dari tiga alur 

kegiatan yaitu: pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Haberman, 1992: 16). 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data 

yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
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mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang telah direduksi akan 

disajikan dalam bentuk narasi maupun matrik. Ketiga, adalah penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap yang kedua yang 

mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan (Miles dan Haberman, 

1992: 16). 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan 

yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Pendidikan Akhlak Pada Anak Prasekolah, berisi 

mengenai pendidikan akhlak pada anak prasekolah, dasar pendidikan akhlak 

pada anak prasekolah, dan faktor-faktor  pendidikan akhlak pada anak 

prasekolah. 

BAB III Pendidikan Akhlak Pada Anak Prasekolah di TK/RA 

Perwanida Mangkunegaran, dalam bab ini akan dipaparkan tentang 

gambaran umum TK/RA Perwanida yang meliputi sejarah berdirinya, letak 

geografis, visi dan misi, tujuan pendidikannya, struktur kepengurusan, 
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keadaan guru dan murid, sarana dan prasarana. Selanjutnya, akan dipaparkan 

tentang pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak prasekolah di TK/RA 

Perwanida yang meliputi pelaksanaan pendidikan akhlak serta faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan. 

BAB IV Analisis data, berupa analisis penulis terhadap hasil 

pengumpulan data yang telah dipaparkan pada bab III. 

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


