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MOTTO 

 

                   

 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (Q.S Al-Ahzab:21) 
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ABSTRAK 

Ahmad Musyadad (NIM. 131310000720). metode mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam upaya pencapian tujuan, karena ia menjadi sarana 

yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan 

sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diserap oleh anak didik menjadi 

pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah laku individu. 

Berdasarkan kenyataan inilah penulis merumuskan 2 persoalan, pertama, 

Bagaimana penerapan metode kisah dan keteladanan dalam pengembangan 

spiritual (Aagmg) di TK Robiatul Adawiyyah Sinanggul Mlonggo 

Jepara?Faktorapasaja yang menjadi penghambat danpenunjang pelaksanaan 

metode kisah dan keteladanan dalam pengembangan spiritual (Agama) diTK 

Robiatul Adawiyyah Sinanggul Mlonggo Jepara? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif, metode ini menjadi 

langkah bagi penulis untuk melihat, mengamati dan menyelidiki fakta-

faktaempiris yang terjadi, setelahitupenulismelakukanobservasi, interview 

dandokumentasi, guna ntuk mendapatkan data penerapan metode kisah dan 

keteladanan yang diterapkan di TK Robiatul Adawiyah Sinanggul Mlonggo 

Jepara. 

Kajian ini menunjukan bahwa (1) Penerapan metode kisah dan keteladanan 

dalam pengembangan spiritual (Agama) di TK Robiatul Adawiyah mempunyai 

pengaruh yang sangat efektif dalam membentuk karakter anak yang sesuai 

dengan ajaran agama, yang biasa diterapkan secara langsung maupun tidak 

langsung Dengan cara memberikan kisah-kisah dan teladan yang baik seperti 

kisah tauladan  Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabatnya.Untuk itu 

penerapan metode kisah dan keteladanan harus diterapkan sejak dini Konsep 

pendidikan spiritual agama ialah usaha untuk mengarahkan rohani, agar tetap 

berjalan sesuai dengan fitrahnya yaitu beriman kepada Allah SWT.,sehingga 

rohaninyapun dapat mendorong aktivitasnya sehari-hari agar selalu berjalan 

sesui dengan syari’at Allah SWT. (2) faktor penunjang  penerapan metode kisah 

dan keteladanan dalam pengembangan spiritual (Aagmg) telah cukup memadai 

meliputi : pendidik, sumberbahan ajar dan lingkungan yang mendukung. Namun 

keberadaan faktor penunjang tersebut masih perlu peningkatan dan 

pengembangan.Misalnya pendidik, mengingatpendidik di TK Robiatul 

Adawiyyah berbeda latarbelakang tingkat latarbelakang pendidikannya.Agar 

pendidik memenuhi kompetensi sebagai pendidik dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik.Sedangkan dari faktor penghambat yang telah di paparkan 

di atas, merupakan faktor yang memebutuhkan manajemen dan pengelolaan 

yang baik, fleksibel, efektif dan efisien. Mengingatbahwa, peserta didik adalah 

anak Taman Kanak-Kanak yang notabenne belum mampu berpikir secara utuh, 

belum dapat berfikirfokus, dan cenderung masih asik dengan dunia bermain. 

Sehingga pendidik atau guru dituntut untuk mampu sebaik dan sebisa mungkin 

mewujudkan pembelajaran kelas di TK efektif, efisien dan mengasikkan tanpa 

melupakan tujuan dari pada pembelajaran. 

Kata kunci: metode kisah, keteladanan , spiritual. 
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PERSEMBAHAN 

“kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, 

mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke 

atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang 

akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa” 

Alhamdulllahirabbil  alamin…. 

Akhirnya aku sampai ke titik ini, 

 sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb 

 Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb  

Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para 

sahabat yang mulia 

Semoga sebuah karya ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi 

kebanggaan  

bagi keluargaku tercinta 

Ku persembahkan karya ini…untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang 

tanpamu aku bukanlah siapa-siapa  

di dunia fana ini yaitu Ibundaku tersayang (Ruqoyyah), dan saudara-

saudara saya, kakak serta keponkan, dan seluruh keluarga tercinta. 

 Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi 

yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana. 

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa 

kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya 

untuk kuucapkan terima kasih...  
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