
 

 

ABSTRAK 

 

Sani Peradila : Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 
Anak Usia Dini (Penelitian di TK Bunda Asuh Nanda Ujungberung Kota Bandung). Skripsi. Bandung : 

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 

 

Pengembangan kecerdasan spiritual pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan karena anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan eksistensi bangsa. TK Bunda 
Asuh Nanda dalam setiap kegiatan pelaksanaan bimbingan keagamaannya mengarahkan pada 

pengembangan kecerdasan spiritual anak didiknya.  

Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh manusia setelah 

kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (SQ), dan merupakan kecerdasan jiwa yang 

mampu mengendalikan IQ dan SQ. kecerdasan spiritual ini harus ditanamkan sejak anak-anak masih 
berusia dini karena anak usia dini merupakan golden age dan menanamkan nilai-nilai pada anak usia dini 

akan tertanam pada jiwanya sampai dewasa kelak. 

Penelitian ini berawal dari temuan permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan anak yang 
marak pada saat ini. Metode yang digunakan di TK Bunda Asuh Nanda adalah dengan metode 

pembiasaan yang menanamkan Bimbingan Agama Islam pada anak setiap hari. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama Islam 

dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini, mengetahui metode pelaksanaan bimbingan 

agama dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini, dan mengetahui media yang 
digunakan dalam pelaksanaan bimbingan agama dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia 

dinid I TK Bunda Asuh Nanda. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang dilaksanakan dengan pendekatan 
kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi langsung dan dengan wawancara kepada narasumber yaitu 

Kepala Sekolah TK Bunda Asuh Nanda. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adalah pelaksanaan bimbingan agama cukup 

signifikan, hasil dari bimbingan agama ini cukup menunjukan ke arah yang positif. Para Guru yang 

bertugas dalam bimbingan ini berkewajiban memberikan bimbingan agama Islam dalam upaya 
mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Materi yang disampaikan bersumber dari Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

 

 

 

  

 



 

 

 


