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Sentra Imtaq merupakan salah satu metode pembelajaran yang ada pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, di usia 2 – 6 tahun merupakan masa penting dalam 

mengembangkan segala aspek perkembangan anak khususnya dalam membentuk sosok 

pribadi yang beriman dan bertakwa, melalui kegiatan sentra Imtaq proses pembentukan 

menjadi khusus dan terpusat, dalam sentra Imtaq mengajarkan tentang nilai-nilai maupun 

aturan agama melalui pengenalan dan pembiasaan Iman dan Taqwa anak dalam 

pembiasaan sehari-hari pada kegiatan main anak, dua lembaga PAUD yang melaksanakan 

sentra adalah PAUD Terpadu Tarbiyatul Athfal dan PAUD Terpadu Islam Sabilal 

Muhtadin Banjarmasin. Seperti apa penerapan sentra Imtaq dikedua lembaga tersebut 

meliputi proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, belum diketahui dengan 

jelas maka dari itu perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan menggambarkan 

penerapan sentra Imtaq pada PAUD Terpadu Tarbiyatul Athfal dan PAUD Terpadu Islam 

Sabilal Muhtadin dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 

 

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian field research bersifat deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada dua lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini di Banjarmasin yaitu PAUD Terpadu Tarbiyatul Athfal yang beralamat di Jl. A. 

Yani Km 4,5 Komplek UIN Antasari  Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur dan 

PAUD Terpadu Islam Sabilal Muhtadin yang beralamat  di Komplek mesjid raya Sabilal 

Muhtadin Jl. Jendral Sudirman No.01 Banjarmasin Barat. Teknik Pengumpulan Data 

yang digunakan adalah; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, data dianalisis dalam 

bentuk deskriptif melalui tiga tahapan yaitu; (1) Data Reduction (dipilah), (2)  Data 

Display (dipaparkan), (3)  Data Conclution (disimpulkan). 

 

Hasil penelitian ini adalah data lapangan pada PAUD Terpadu Tarbiyatul Athfal 

pendidik sentra Imtaq memiliki dokumen perencanaan sesuai Permendikbud 137, proses 

pelaksanaan berpedoman pada dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) dengan alokasi waktu tujuh puluh lima  menit disertai sarana prasarana yang 

cukup memadai, serta melakukan evaluasi aspek perkembangan anak usia dini sesuai 

Permendikbud 137 dengan menggunakan skala penilaian Belum Berkembang (BB), 

Mulai Berkembang (MB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Berkembang Sangat 

Baik (BSB). Hasil penelitian data lapangan pada PAUD Terpadu Islam Sabilal Muhtadin 

pendidik sentra Imtaq memiliki dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 



(RPPM) sesuai Permendikbud 137, proses pelaksanaan berpedoman pada dokumen 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dengan alokasi waktu delapan 

puluh  menit disertai sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangannya, serta 

melakukan evaluasi sesuai enam aspek perkembangan anak usia dini yang telah 

dikembangkan dengan menggunakan skala penilaian Belum Berkembang (BB), Mulai 

Berkembang (MB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Berkembang Sangat Baik 

(BSB). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ادللخص
 

و تربية مدرسة تربية األطفال سري فوزيايت فطري ، تطبيق مركز اميتق )إميان وتقوى( يف 
األطفال سبيل ادلهتدين بنجرماسني، حتت إشراف الدكتور احلاجة نور اذلدى. و الدكتور احلاجة 

حلكومية أنتاساري اإلسالمية ا رمضية. أطروحة برنامج الدراسات العليا للدين اإلسالمي يف جامعة
 .9102بنجرماسني 
 

فال ، سبيل طاأل ةتق ، تعلي  الطفولة ادلبكرة ، تربيميالكلمات ادلفتاحية: التطبيق ، مركز ا
 هتدين.ادل

 
حد أساليب التعل  ادلوجودة يف التعلي  يف مرحلة الطفولة ادلبكرة واليت يعترب أ وميتق ىإمركز 

همة يف تطوير مجيع جوانب تنمية الطفل ، وخاصة يف فيها التعلي  يف مرحلة الطفولة ادلبكرة فرتة م
، من خالل األنشطة ادلركزية لـاميتق ، تصبح عملية التكوين خاصة مؤمنة تقيةتكوين شخصية 

 وتطبيق اإلميان والتقوى اإلميان تعريف ميتق عن قي  وقواعد الدين من خالل إومركزة ، تدرس مركز 
اليت تنفذ مركز  تربية األطفالنشطة األطفال ، ومؤسسات ألطفال من خالل التعود اليومي على أل

تق يف مي. ما ىو تطبيق مركز اتربية األطفال سبيل ادلهتدين بنجرماسنيو مدرسة تربية األطفال ىي 
العملية من التخطيط والتنفيذ إىل التقيي ، ومل يتضح بعد أن ىناك حاجة إىل  تلكادلؤسستني، مبا يف 

تربية و  مدرسة تربية األطفالتق على ميلدراسة إىل وصف تطبيق مركز اإجراء حبث. هتدف ىذه ا
 بدءاً من التخطيط والتنفيذ والتقيي . األطفال سبيل ادلهتدين

 
نوع البحث يف ىذه األطروحة ىو البحث ادليداين الوصفي للبحث مع منهج نوعي. وقد 

ادلبكرة يف بنجرماسني ، ومها أجريت الدراسة يف اثنني من مؤسسات التعلي  يف مرحلة الطفولة 
جامعة أنتساري اإلسالمية 5،4شارع أمحد ياين كيلومرت الذي كان يقع يف  مدرسة تربية األطفال

 تربية األطفال سبيل ادلهتدينو  41905الرمز الربيدي  كبون بنجا بنجرماسني الشرقية  .احلكومية
. بنجرماسني الغربية 10سوديرمان رق  جندرال  سبيل ادلهتدين شارعاليت وقعت يف رلمع مسجد 

تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة ىي؛ ادلالحظة ، مقابلة والتوثيق ، يت  حتليل البيانات يف شكل 



( عرض البيانات 9( تقليل البيانات )مرتبة( ، )0وصفي من خالل ثالث مراحل ، وىي ؛ )
 ( استنتاج البيانات )انتهى(.0)ادلقدمة( ، )

 
مدرسة  إميتق ئج اليت توصلت إليها نتائج البيانات ادليدانية اخلاصة مبدرب مركزحتتوي النتا

، وتسرتشد عملية  004قانون وزارة التعلي  و الثقافة رق  على وثائق ختطيط وفًقا لـ تربية األطفال
ىل مع ختصيص وقت مدتو مخسة وسبعون دقيقة جنًبا إ( RPPH) التنفيذ بوثيقة اخلطة التعليمية اليومية

جنب مع البنية التحتية الكافية ، وتقيي  جوانب تطوير الطفولة ادلبكرة وفًقا لوزير التعلي  والثقافة 
 (BSH)، والنمو وفًقا للتوقعات ( MB)، والبدء يف النمو  (BB)باستخدام مقياس "غري النامي"  004

تربية ة اخلاصة مبدرس . تتضمن استنتاجات نتائج البيانات ادليداني(BSB)، والتطور اجليد جًدا 
قانون وزارة التعلي  وفًقا لـ (RPPM)تق ، وثيقة خطة تعل  أسبوعية مي، وىو ا األطفال سبيل ادلهتدين

مع ختصيص مثانني دقيقة جنًبا إىل جنب مع  (RPPM)، يت  توجيو عملية التنفيذ 004و الثقافة رق  
جوانب الستة لتطور الطفولة ادلبكرة اليت مت التسهيالت والبنية التحتية والتطوير ، وتقيي  وفًقا لل

، التطوير وفًقا للتوقعات  (MB)، بداية التطوير ( BB) تطويرىا باستخدام مقياس التصنيف غري ادلتطور
(BSH ) وتطوير جيد جًدا(BSB). 

 


