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ABSTRAK 

Dhea Fadilla Azzahra. NIM. 180101080575. Peran Pendidik dalam Menanamkan 

Nilai Moral dan Agama Anak Usia 4-5 Tahun di Raudhatul Athfal (RA) 

Nurut Taqwa Banjarmasin. Pembimbing (I) Helma Nuraini, S.Psi., M.Pd 

dan Pembimbing (II) Drs. Emroni, M.Ag., pada Program Studi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN 

Antasari Banjarmasin. 2022. 

Kata kunci: Peran Pendidik, Nilai Moral Agama, Anak Usia Dini. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendidik sebagai pendidik 

dan pembimbing dalam menanamkan nilai moral dan agama dilihat dari perilaku 

patuh, tertib dan disiplin anak saat pelaksaan kegiatan keagamaan pada anak usia 

4-5 tahun, peran guru sebagai pendidik, peran guru sebagai pembimbing serta faktor 

pendukung dan penghambat di Raudhatul Athfal (RA) Nurut Taqwa Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 

adalah guru kelas dan anak didik, dan objek penelitian adalah peran guru sebagai 

pendidik dan pembimbing dalam menanamkan nilai moral dan agama anak. Teknik 

pengumpulan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian 1) guru memberikan pengajaran, bimbingan, arahan, 

motivasi dan nasehat secara terus-menerus dalam pembelajaran, membiasakan anak 

berdoa sebelum maupun sesudah berkegiatan, menyusun perencanaan 

pembelajaran, dan menjadi teladan bagi anak didiknya. a) peran guru sebagai 

pendidik dilakukan dengan memberikan teladan yang baik bagi anak, bersikap dan 

berbicara dengan bahasa yang sopan serta ramah, mengucap salam, bersalaman, 

datang tepat waktu, menghormati orang tua dan guru, serta peduli dengan orang 

lain. b) peran guru sebagai pembimbing dilakukan dengan memberikan arahan, 

motivasi dan nasehat kepada anak secara terus-menerus dalam pembelajaran 

melalui pembiasaan sehari-hari, membantu dan membimbing anak agar menjadi 

pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan membimbing anak dalam 

melaksanakan kegiatan keagamaan. 2) faktor pendukung: pendidik mempunyai 

pengalaman yang cukup di dunia anak-anak, lingkungan sekolah yang cukup 

religius dan orang tua mendukung baik dari segi materi seperti sedekah jum’at, 

lomba anak-anak dan terlibat dalam hari besar Islam, antusias anak dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Faktor penghambat yaitu ruang kelas terbatas 

dan hambatan waktu yang tidak konsisten. 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم

َواْلُمْرَسِلْيَن َسيِِّدَنا َوَمْوَلاَنا ُمَحمٍَّد َاْلَحْمُد للَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َاْشَرِف اْلَاْنِبَياِء 
 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َاْجَمِعْيَن. َامَّا َبْعدُ 

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam 

semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menunjukkan kepada 

manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. 

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, 

bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa ini dapat 

diselesaikan. 

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti 

ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, peneliti ucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Hamdan, M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin. 

2. Bapak M. Irfan Islamy, M.Pd dan ibu Hardiyanti Pratiwi, S.Pd.I., M.Pd., Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Ibu Helma Nuraini, S.Psi., M.Pd dosen pembimbing konten dan metodologi 

penelitian dan Bapak Drs. Emroni, M.Ag dosen pembimbing bidang bahasa 

dan teknik kepenulisan. 
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4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

5. Bapak Dr. Ahmad Syauqi, S,Ag., S.IPI., M.Pd.I, Pengelola perpustakaan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin beserta staf 

perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin Ibu Rahmawati, S.Pd., Gr. beserta 

seluruh guru RA Nurut Taqwa Banjarmasin. 

7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyususnan skripsi yang tidak 

dapat saya sebut satu persatu. 

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan 

mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin. 

 

 Banjarmasin, 23 Rabiul Akhir 1444 H  

18 November 2022 M 
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