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ABSTRAK 

 Metode sentra persiapan merupakan metode yang digunakan 

untuk perkembangan aspek bahasa anak di TKIT Ar Rahman  Hanura 

Pesawaran. Perkembangan aspek bahasa anak usia dini khusunya di 

taman kanak-kanak berada pada masa kanak-kanak awal yang terdiri 

dari kemampuan berbicara, membaca, menulis dan menyimak. 

Kemampuan bahasa anak dalam tahap berkembang sesuai harapan, 

dikarenakan penggunaan metode dengan sistem belajar sambil 

bermain untuk menciptakan pembelajaran yang menarik pada saat 

KBM berlangsung. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif ini yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan bahasa 

anak usia dini melalui metode sentra persiapan. Peneliti menggunakan 

subjek guru dan anak yaitu 1 orangtua guru dan 14 peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, 

display data dan menarik kesimpulan. Uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis, maka saya dapat 

simpulkan bahwa perkembangan bahasa anak di TKIT Ar Rahman 

Hanura Pesawaran telah dilaksanakan dan dikategorikan mulai 

berkembang (MB), tetapi aturan di sentra persiapan belum sesuai 

masih ada satu langkah yang belum diterapkan Guru yaitu 

membebaskan anak memilih satu pekerjaan yang ia sukai. Dari hasil 

perkembangan bahasa anak dalam kategori perkembangan bahasa 

anak dalam kategori belum berkembang ada 0 anak (0%), mulai 

berkembang ada  4 anak (28%). Berkembang sesuai harapan ada 7 

anak (50%), dan berkembang sangat baik ada 3 anak (22%). 

 

Kata Kunci : Sentra Persiapan, Perkembangan Aspek Bahasa 
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MOTTO 

                            

          

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 

penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang mengetahui”. 

(Q.S Ar Rum:22) 

 

 

 “Selalu ada hasil yang terbaik bagi mereka yang menanam 

hal-hal baik” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul akan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan isi proposal, yang merupakan apek yang sangat 

penting dari karya ilmiah. Penulis merasa perlu memberikan 

penegasan terhadap judul penelitian ini sehingga tidak ada 

kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam 

judul penelitian ini, maka dari itu judul proposal ini yaitu 

“Implementasi Metode Sentra Persiapan Dalam 

Mengembangkan Aspek Bahasa Anak Usia Dini Usia 5-6 

Tahun di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran”. 

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk 

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–

undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan 

Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah 

dalam kehidupan kenegaraan.
1
 Implementasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini penyediaan sarana pembelajaran yang 

disedikana dalam lembaga pendidikan TKIT Ar Rahman 

dalam aktivitas ngajar mengajar yang dilakukan oleh dewan 

guru.  

Sentra persiapan merupakan pelaksanaan yang 

ditujukkan pada ranah perkembangan kognisi (berpikir) dan 

motorik halus. Kegiatan yang banyak diberikan pada sentra ini 

adalah membaca dan menulis
2
. Sentra persiapan yang di 

maksud dalam penelitian ini yaitu Sentra persiapan yang 

ditawarkan oleh lembaga TKIT Ar Rahman  adalah 

mempersiapkan anak-anak dalam melatih bahasa, kognitif, 

                                                           
1Isjoni, Model Pembelajaran Anak Usia Dini, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

19 
2 JM, Asmani, Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini, 

(Yogyakarta: Diva Perss), h.35 
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fisik motorik, seni, sosial emosional dan nilai agama moral. 

Sentra persiapan selalu memberikan variasi dalam 

pembelajaran.  

Bahasa adalah alat komunikasi untuk 

mengekspresikan diri, kemampuan bergaul dengan orang lain, 

dapat mengenal dan memahami dirinya, dan dapat digunakan 

untuk mengungkapkan ide, gagasan, pemikiran serta hal-hal 

lainnya. 

Dari beberapa definisi yang ada di atas penulis 

bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi  Metode 

Sentra Persiapan  Dalam  Mengembangkan Aspek Bahasa 

Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun di TKIT Ar Rahman Hanura 

Pesawaran. `  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Pada dasarnya perkembangan anak tidaklah terjadi 

secara instan, anak berkembang bagaikan bibit yang terus 

tumbuh hingga menjadi pohon. Kemampuan anak akan 

muncul seiring dengan tahap-tahap perkembangannya, dan hal 

itupun butuh adanya ransangan yang tepat. Guru diharapkan 

mampu menciptakan sebuah pendidikan bermakna dan juga 

bermutu. Akan tetapi, pendidikan saat ini sangatlah miris 

sekali dikarenakan masih ada lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) yang masih menargetkan peserta didik untuk 

menguasai membaca, menulis dan menghitung (calistung). 

Pendidikan adalah dalam kehidupan seseorang, dengan 

pendidikan seseorang dipandang terhormat, memiliki karir 

yang baik, dan dapat bertingkah sesuai dengan norma-norma 

yang baik.
3
     

Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui oemeberian 

                                                           
3 Romlah. ”Pengaruh Motorik Halus dan Motorik Kasar Terhadap 

Perkembangan Kreatifitas Anak Usia Dini”, Tradis: Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah Vol. 02 No. 02 (2017 )        
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stimulus pendidikan agar membantu perkembangan dan 

pertumbuhan baik jasmani maupun rohani sehingga anak 

memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.   

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang 

usia 0-6 tahun ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003. Menurut National Assosiation Education for 

Young Children (NAEYC), anak usia dini adalah sekelompok 

individu yang rentang usia diantara 0-8 tahun. 

Tujuan PAUD secara khusus, yaitu membangun 

landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada (Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, 

inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab) dan 

mengembangkan potensi kecerdasan (spiritual, intelektual, 

emosioonal, dan sosial anak) pada masa emas 

pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif 

dan menyenangkan. 
4
 

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan  Nasional, pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secaa aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.  

Peraturan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 

menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang 

selanjutnya disingkat PAUD mrupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

degan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 

                                                           
4 Ririn Setyorini,dkk, “Peningkatan Kecerdasan Verbal Linguistik Anak 

Usia Dini Melalui Permainan Gerbong Kata”, GENERASI EMAS: Jurnal Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini, Vol. 01 No. 2 (Oktober 2018), h. 113-115 
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ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki dalam 

memasuki pendidkan lebih lanjut. 
5
 

Standar Tingkatan Pencapaian Perkembangan Anak 

Usia Dini sering disebut dengan STPPA adalah kreteria 

tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek 

perkembangan dan pertumbuhan yang mencakup seluruh 

aspek sosial-emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, nilai 

agama dan moral seni.  

  Martinis dan jamilah, Anak usia dini merupakan 

sekelompok individu yang harus mendapatkan pendidikan 

yang baik dan sesuai demi masa depan anak dan bangsa ini. 

Dalam Garis-Garis Besar Program Kegiatan Belajar 

Taman Kanak-Kanak 1994 disebutkan bahwa pengembangan 

daya cipta adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat 

anak kreatuf yaitu lancer, fleksibel dan orisinal dalam bertutur 

kata, berfikir serta berolah tangan dan berolah tubuh sebagai 

latihan motorik halus dan motorik kasar. Oleh karena itu daya 

cipta harus ada dalam pengembangam bahasa, daya fikir, 

keterampilan dan jasmani.
6
 

Erikson mengatakan bahwa dengan kesempatan 

bermain dengan teman terutama bermain peran makro dan 

mikro dapat memberikan pengalaman pada anak untuk 

mengerti dunia di sekeliling mereka dan mengembangkan 

keterampilan sosial dengan anak lain. Karena sikap inisiatif 

yang terlalu besar dan terlalu minim akan sikap tanggung 

jawab dan rasa bersalah akan melahirkan ketidak perdulian 

(ruthlessness). 
7
 

                                                           
5 PERMENDIKBUD, No. 146  (2014) pasal 1,  Kurikulum 2013 Pendidikan 

Anak Usia Dini 
6 Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd., “MANAJEMEN PAUD”, (Bandung : PT 

REMAJA ROSDAKARYA, 2014), h. 117-118 
7 Farhatin Masrurah, “Kecerdasan Verbal Lingusitik Anak Melalui 

Pendekatan Beyond Centers and Circle Time (BCCT)”, Verbal Linguistik-BCCT : 

Jurnal Lisan Al Hal, Vol 8 No. 2 (Desember 2014), h.  301-305  



 5 

Pada usia 5-6 tahun perkembangan bahasa anak 

meningkat lebih cepat ketika stimulasi yang dilakukan sesuai 

pada usia anak. Susanto berpendapat bahwa bahasa diawali 

dengan kegiatan mendengar kosakata atau kalimat yang 

diujarkan oranglain, memahaminya kemudian akhirnya 

merespon. Melalui kegiatan belajar mengajar, guru membantu 

proses pemerolehan bahasa kedua (bahasa selain bahasa ibu. 

Misalnya : bahasa Indonesia dan bahasa inggris).
8
 

Usia dini adalah masa dimana seluruh aspek 

dirangsang melalui kegiatan bermain, dimana kegiatan 

calistung hanya menjadi pengenalan saja bukan keharusan 

yang mana telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Nomor 58 

Tahun 2009 tentang aspek perkembangan anak yang salah 

satunya mengenai tentang bahasa.  

 Bahasa adalah rangkaian bunyi yang melambangkan 

pikiran, perasaan, dan manusia sikap . Menurut Yudrik Jahja, 

bahasa merupakan kemampuan  berkomunikasi dengan orang 

lain mencakup semua cara untuk berkomunikasi dimana 

pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau 

simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan 

menggunakan lisan, tulisan isyarat, bilangan, tulisan dan 

mimik muka. 
9
 

Menurut Sumiyati, bahasa adalah ucapan fikiran dan 

perasaan seseorang yang teratur yang digunakan untuk 

masyarakat komunikasi. Di dalam bahasa, ucapan pikiran dan 

perasaan adalah untuk menyampaikan makna kepada orang 

lain..
10

 

Bahasa pun  memiliki arti yaitu sarana komunikasi 

antar manusia, dalam bentuk lisan, tulisan dan isyarat. Bahasa 

                                                           
8 Simanjuntak, Irena Agatha, Rahma Haibuan, Pelaksanaan Program 

Letterland Pada Pemerolehan Bahasa Kedua (English As Second Languange Anak 

Usia 4-6 Tahun Di Sis Little Stars Singapura . Pg Paud, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Surabaya Jurnal Paud Teratai. Vol 6 No. 03 Tahun 2017, h. 2 
9 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 53 
10 Endang Fatimah, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006), h. 99 
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merupakan symbol-symbol yang di sepakati di dalam 

masyarakat. 

Pengembangan bahasa untuk anak 5-6 tahun dalam 4 

aspek bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Anak akan mendapatkan banyak sekali kosa kata 

dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan 

orang lain, sekaligus mengekspresikan dirinya. Anak akan 

belajar bagaimana berpartisipasi dalam  suatu  percakapan dan 

memanfaatkan bahasa nya. 
11

 

Dalam Al qur’an menjelaskan bahwa bahasa 

merupakan rezeki yang sudah diberikan oleh allah kepada 

hambanya seperti didalam QS As Sajadah ayat 7-9 

 ٗ  َخَلَقه َشْيء   كملَّ  َاْحَسنَ  الَِّذيْ ( ٨)مَِّهْي   مَّاۤء   مِّنْ  سمٰلَلة   ِمنْ  ٗ  ُثمَّ َجَعَل َنْسَله 
ْنَسانِ  َخْلقَ  َوبََداَ   َلكممم  َوَجَعلَ  ٗ  ُثمَّ َسوٰ ىهم َونَ َفَخ ِفْيِه ِمْن رُّْوِحه (٧)ِطي ِمنْ  اْْلِ

 (َ ٩قَِلْيًلا مَّا َتْشكمرمْون ) ٗ  َواْْلَفْ َِٕدةَ  َواْْلَْبَصارَ  السَّْمعَ 
Artinya : 

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke 

dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit 

sekali bersyukur”.(As Sajadah :7-9)
12

  

 

Menurut Vygosky dalam Ahmad Susanto menyatakan 

bahwa : “Languange is critical for 

cognitive development. Language provide a means for 

expressing ideas and asking question and it provides the 

catagories and copcept for thinking.” Bahasa merupakan alat 

mengekspresikan ide dan bertanya, bahasa juga menghasilkan 

konsep dan kategori-kategori untuk berfikir.   

                                                           
11 Winda dan Azizah muis, Model Paud ,( Jakarta: Universitas Negeri 

Jakarta, 2008), h. 231 
12 Al-Quran dan Terjemah,(Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.  
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Penulis menyampaikan bahasa adalah alat untuk 

berfikir, mengekspresikan diri, dan komunikasi dari definisi 

beberapa pendapat ahli diatas. Bahasa adalah peranan yang 

penting, karena anak akan mengembangkan kemampuan 

bergaul dengan orang lain melalui bahasa. Adapun tingkat 

perkembangan kemampuan anak usia dini 5-6 tahun yang 

harus dicapai anak dalam pembelajaran sesuai dengan 

pencapaian perkembangan bahasa, berikut ini: 

Tabel 1 

Indikator Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun di TKIT 

Ar Rahman Hanura Pesawaran 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 Perkembangan 

Bahasa 

Menyimak 

1. Anak dapt menyimak 

saat pembelajaran di 

kelas sedang 

berlangsung 

2. Anak dapat mengerti 

beberapa perintah 

Berbicara 

1. Anak dapat 

mengekspresikan 

perasaan dan keinginan 

nya 

2. Anak dapat bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

Membaca 

1. Anak dapat memahami 

symbol- symbol  huruf 

dan bunyi huruf 

2. Anak dapat mengenal 

kata 

Menulis 

1. Anak dapat menulis 

bentuk silang, lingkaran 

dan segitiga secara 

bertahap 

 
2. Anak dapat menulis 

huruf 

   Sumber :  Bromley dikutip oleh buku Nurbiana Dhieni, dkk. 
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Menurut hasil survey yang dilakukan  Peneliti di TKIT Ar 

Rahman Hanura Pesawaran, ada sebagian anak yang Belum 

Berkembang,  Mulai  Berkembang, Berkembang Sesuai Harapan, dan 

Berkembang Sangat Baik.  

Tabel 2 

Hasil Pra Obsevasi Aspek Bahasa Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun 

Di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran  

No.  Nama Peserta Didik   Indikator Pencapaian  Ket.  

1 2 3 4  

1. APMS BB   MB BB BB BB 

2. ANMS MB MB MB MB MB 

3.  AZR MB BSH MB MB MB 

4. ABT BB BB BB BB BB 

5. AMPM MB BSH MB BSH MB 

6. BAH MB MB BSH BSH MB 

7. BAS MB BSH MB MB MB 

8. KAP MB  BSH MB BSH BSH 

9. LDSA MB MB MB MB MB 

10. MAI MB BSH MB MB MB 

11. NHA MB BSH BSH MB BSH 

12. RAP MB BSH BSB BSB BSB 

13. YAN MB BSB BSB BSB BSB 

14. ZTZ BB BB MB BB BB 

Sumber : Hasil Pra Observasi di TKIT Ar Rahman Hanura 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2019/2020
13

 

 

 

 

Keterangan Penilaian :  

BB  : Belum Berkembang  

MB  : Mulai Berkembang  

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

                                                           
13 Pra observasi langsung di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran 

Kelompok B, pada Tanggal 20 Januari 2020 
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BSB  : Berkembang Sangat Baik 

Skor Penilaian :
14

 

1. BB (Belum Berkembang) : Anak belum mampu melakukan 

kegiatan sendiri dengan indikator penilaian 50-56 

2. MB (Mulai Berkembang) : Anak sudah mampu melakukan 

kegiatan dengan bantuan oranglain, indikator penilaian  60-

69 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) : Anak mampu  

melakukan kegiatan sendiri tanpa di bantu dengan indikator 

penilaian 70-79  

4. BSB (Berkembang Sangat Baik) : Anak mampu melakukan 

kegiatan sendiri secara konsisten, dengan indikator penilaian  

80-100 

Tabel 3 

Persentase Pencapaian Indikator  Bahasa Anak Usia Dini Usia 5-6 

Tahun Di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran 

No Pencapaian Jumlah Persentase 

1 
BB 3 22% 

2 
MB 7 50% 

3 BSH 2 14% 

4 
BSB 2 14% 

Jumlah 14 100% 

 

 Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas dapat 

penulis simpulkan bahwa jumlah peserta didik di TKIT Ar 

Rahman Hanura Pesawaran khususnya usia 5-6 tahun kelas B 

berjumlah 14 anak, dengan kriteria BB (belum berkembang) 

                                                           
14 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan 

kualitatif dan R&D)”, Bandung :  Alfabeta, 2015, h. 117 
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sebanyak 3 anak dengan persentase 22%, MB (mulai 

berkembang) sebanyak 7 anak dengan  persentase  50%, BSH 

(berkembang sesuai harapan) sebanyak 2 anak dengan 

persentase 14%  dan BSB (berkembang sangat baik) sebanyak 

2 dengan persentase 14%.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan 

bahwasanya  Perkembangan Aspek Bahasa Anak Usia Dini 

di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran ditemukan beberapa 

indikator kecerdasan bahasa yang perkembangan nya belum  

sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Ini didukung 

oleh  tingkah laku anak pada saat observasi sedang 

berlangsung, yaitu: 

Kurangnya  ketertarikan dalam  menyimak 

pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga kurang 

mengerti beberapa perintah secara bersamaan, masih sedikit 

anak yang berani mengemukakan pendapatnya didepan 

kelas saat sedang melakukan kegiatan Tanya jawab, masih 

ada sebagian anak yang belum mampu memahami simbol 

huruf dan bunyi huruf, , sebagian anak dapat mengenal kata, 

masih ada anak yang belum dapat menulis bentuk silang, 

segitiga dan lingkaran secara bertahap dan masih ada anak 

yg belum dapat menulis huruf.
15

 

Peneliti pun melakukan wawancara dengan guru kelas 

B tentang hasil observasi mengenai indikator perkembangan 

aspek bahasa anak. Dalam hal ini, guru kelas B memberikan 

penjelasan terhadap hasil observasi yang dilakukan peneliti 

,yaitu : anak belum mampu untuk menyimak, mengerti 

perintah, mengekspresikan perasaan, Tanya jawab dan 

terkadang masih kesulitan untuk menulis huruf. Dalam 

pembelajaran mencocokkan dan menulis kalimat masih ada 

sebagian anak yang melakukan kesalahan. Dan masih ada 

anak yang kebingungan mengurutkan benda dari yang 

terkecil ke yang terbesar. Guru telah mencoba berbagai 

                                                           
15 Hasil observasi di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran pada tanggal 20 

januari 2020 



 11 

mediapembelajaran untuk menstimulus perkembangan 

aspek bahasa tetapi masih ada sebagian anak yang belum 

berkembang sesuai harapan. 

Pembelajaran adalah bentuk pendidikan secara 

sistematis dan berkesinambungan yang memadukan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran.. Belajar pada anak usia 

dini tidak harus dilakukan dalam  kegiatan  yang teratur dan 

berjangka waktu , anak-anak bisa melakukan  kegiatan 

belajar sambil bermain  seperti  aktivitas berlari-lari atau 

melalui bernyanyi. Ada banayak macam-macam permainan 

yang tepat untuk meransang perkembangan bayi.  

Namun, orangtua dan guru sering melakukan kesalahan 

dalam mengartikan bermain pada usia anak-anak. Selama 

ini, jika seorang anak belajar  sambil bermain Taman 

Kanak-Kanak, banyak orang akan  mencoba menghasut 

anak dengan sifat yang diinginkan orangtua.  

Namun, munculnya kecenderungan  kelemahan yang 

menyebabkan  kesulitan belajar, yang dalam hal ini berarti 

ada kesulitan pada anak dalam  menerima pembelajaran. 

Anak akan cepat bosan dengan metode pembelajaran yang 

monoton, yang mengakibatkan perkembangan bahasa pada 

anak tidak bertambah dan rendah. Karena, anak memiliki 

firasat ketika  bermain dengan metode pembelajaran ini 

akan sulit dan tidak memuaskan. Guru juga masih kurang 

optimum dalam menyediakan media pembelajaran untuk 

anak saat ini. Untuk memastikan bahawa materi guru mudah 

dibaca, guru harus mencari metode yang efektif dan 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk meningkat 

perkembangan bahasa. Maka, Berdasarkan kondisi inilah 

peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ Implementasi Metode Sentra Persiapan Dalam 

Mengembangkan Aspek Bahasa Anak Usia Dini Usia 5-6 

Tahun di Tkit Ar Rahman  
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka focus penelitian ini adalah “Implementasi 

Metode Sentra Persiapan Dalam Mengembangkan Aspek 

Bahasa Anak Usia Dini 5-6 Tahun”. Focus penelitian tersebut 

dijabarkan menjadi dua sub focus penelitian sebagai berikut :  

1. Focus penelitian : implementasi metode sentra dan aspek 

bahasa.  

2. Sub focus penelitian : sentra persiapan dan aspek bahasa.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian 

adalah Bagaimana Implementasi Metode Sentra Persiapan 

Dalam Mengembangkan Aspek Bahasa Anak Usia Dini Usia 

5-6 Tahun di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Implementasi Metode Sentra 

Persiapan Dalam Mengembangkan Aspek Bahasa Anak Usia 

Dini Usia 5-6 Tahun di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran    

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk 

Mengembangkan Kemampuan Aspek Bahasa Melalui 

Sentra Persiapan Anak Usia  Dini Usia 5-6 Tahun di TKIT 

Ar Rahman Hanura Pesawaran.  

2. Secara Praktis  

Setelah diadakan penelitian, diharapkan secara praktis, 

dapat bermanfaat untuk:  
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a. Peneliti memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-

syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Lembaga 

Peneliti ini, diharapkan peneliti ini, dapat menjadi 

masukan terhadap kegiatan proses pembelajaran 

dalam pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini, baik 

dalam pembelajaran di sekolah TK, PAUD ataupun 

bermain, serta sebagai referensi dalam karya ilmiah.  

c. Guru Dan Anak Bagi 

Peneliti ini, diharapkan mampu  memberikan 

dorongan semangat bagi guru untuk menggunakan 

baik strategi dan media dalam pembelajaran agar anak 

didik tidak kehilangan masa bermainnya, dan dapat 

meningkatkan perkembangan pengetahuan sederhana. 

 

G. Penelitian Yang Relevan  

Dalam mengkaji kajian yang relevan penulis mengambil jenis 

penelitian yang hampir sama, yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Lisan Melalui 

Bermain Peran Pada Kelompok B PAUD Wijaya Kusuma 

Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016”. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi 

dan dokumentasi dan masuk kedalam penelitian deskriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bermain 

peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan 

pada anak usia dini. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama2 memfokuskan permasalahan pada 

kemampuan bahasa . perbedaan dalam penelitian ini pada 

metode dan tahap pengambilan data dalam penelitian.  

2. Euis Ningsih dengan jurnal yang berjudul “Penggunaan 

Metode Sentra Persiapan Dalam Menumbuhkan 
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Berbahasa Anak Usia Dini”. Metode Penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif yang menggunakan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 

keterampilan bahasa anak yang meningkat dengan metode 

sentra persiapan bisa dipandang metode yang perlu 

dibudayakan dalam mengembangkan keterampilan bahasa 

anak dengan metode sentra persiapan. Persamaan ini 

adalah objek penelitian yang ditujukan pada metode 

pendidikan anak usia dini. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, “Pelaksanaan 

Metode Bermain Peran Untuk Mengembangkan Bahasa 

Anak Usia Dini di Tk Assalam 2 Bandar Lampung”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yang  pengumpulan datanya observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perkembangan 

bahasa anak usia dini memegang peran penting dalam 

perkembangan anak, khususnya perkembangan 

kemampuan bahasa di taman kanak, sehinga anak-anak 

mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat 

mengembangkan potensinya. Permasamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan 

permasalahan pada mengembangkan bahasa anak. 

Perbedaan dalam penelitian ini pada metode nya.     

4. Sri Habsari dalam jurnal yang berjudul “Kelas Sentra : 

Pembelajaran Membaca, Menulis, dan Berhitung 

(Calistung) Pada Sentra Persiapan di RA Al Azhar Kota 

Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana sentra persiapan     proses pembelajaran untuk 

mengenalkan pembelajaran membaca, menulis dan 

berhitung.. metode penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan pengumpulan datanya 

indepth – interview, observasi dan studi dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran di 

RA Al Azhar dilakukan dengan strategi permainan dalam 

belajar. Hal ini dilakukan dengan mengingat usia anak 

adalah fase bermain. Pembelajaran anak usia dini 
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menggunakan esensi bermain. Esensi bermain meliputi 

perasaan senang, demokratis, aktif, tidak terpaksa dan 

merdeka. Di RA Al Azhar menerapkan kelas sentra untuk 

proses pembelajaran nya, ada delapan sentra yaitu sentra 

seni, olah tubuh, eksplorasi, imajinasi, balok, ibadah, 

tahfidz dan sentra persiapan. Pendekatan kelas sentra yang 

dilaksanakan mengharuskan murid berpindah kelas 

(moving class) sehingga anak mendapatkan pengalaman 

belajar yang berbeeda setiap berpindah kelas.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wasilatul Rosul 

“Implementasi Model Pembelajaran Sentra Persiapan 

Pada Anak Kelompok A di Taman Kanak-KanakYasmin 

Universitas Muhammadiyah Jember Tahun Ajaran 

2019/2020”. Penelitian ini memakai metode  deskriptif 

kualitatif dengan pengumpulan datanya observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 

perencanaan model pembelajaran sentra persiapan pada 

anak kelompok A di Taman Kanak-Kanak Yasmin 

Universitas Muhammadiyah Jember dilakukan dengan 

guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

(rpph) yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Bentuk 

perencanaan model pembelajaran sentra persiapan yaitu 

mempersiapkan dan menata segala tempat beserta 

permainan, mempersilahkan anak untuk bermain bebas 

sebelum permainan dimulai serta guru member stimulus 

dengan bernyanyi sebelum pelaksanaan permainan 

dimulai, pelaksanaan model pembelajaran sentra 

persiapan pada kelompok A di Taman Kanak-Kanak 

Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember dilakukan 

dengan member stimulus yang meransang anak untuk 

aktif, kreatif, mandiri, dan terus berfikir dengan menggali 

pengalaman nya sendiri melalui dunia bermain. 
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H. Metode Penelitian   

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Karena data yang dikumpulkam 

berupa dokumentasi gambar, kata-kata dan bukan bentuk 

angka-angka hal itu karena disebabkan penerapan metode 

kualitatif. 
16

 

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian inkuiri 

naturalistik karena inkuiri yang dilakukan dalam latar 

alamiah secara realitas, peneliti adalah instrumen kunci, 

pengumpulan data dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi.
17

 

Penelitian inkuiri naturalistik adalah penelitian 

deskriptif yang mengungkapkan realitas secara alamiah 

apa adanya, sekalipun demikian penelitian ini tetap saja 

memberikan makna dibalik peristiwa alamiah yang 

ditunjukkan subjek. Penelitian  inkuiri naturalistik 

berorientasi pada proses, maka penelitian inkuiri 

naturalistik dianggap tepat untuk memecahkan 

permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan 

manusia.  

 

2. Setting Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan 

penelitian di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran. 

Peneliti melakukan penelitian di TKIT Ar Rahman karena 

peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan 

metode sentra persiapan dalam mengembangkan 

kecerdasan bahasa anak usia dini. TKIT Ar Rahman  

adalah  sebuah lembaga pendidikan yang turut membantu 

                                                           
16 Lexy J. Maleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 26 
17 Salim dan Syahrum, “Metodologi Penelitian Kualtitaif Konsep dan 

Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan”, (Bandung : Citapustaka 

Media, 2015), h. 63-65 
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mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini untuk 

menjadi manusia yang berakhlak mulia. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk 

menggambarkan karakteristik populasi atau menarik 

generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi 

terhadap fenomena. Akibatnya, hasil penelitian tidak 

dimaksudkan  untuk digunakan mengumpulkan berbagai 

kesimpulan, melainkan untuk digunakan hanya di sekolah 

yang terkait dengan fenomena yang sedang dipelajari 

antara lain  sebagaimana penerapan metode sentra 

persiapan dalam mengembangkan kecerdasan verbal 

linguistik anak usia dini.  

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah siswa 

dan siswi TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran usia 5-6 

tahun.  

Selama penelitian berlangsung sebagai objek 

penelitian adalah  bagaimana implementasi metode sentra 

persiapan dalam mengembangkan aspek bahasa anak usia 

dini di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran. 

 

4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di desa hanura kecamatan 

teluk pandan kabupaten pesawaran, waktu penelitian ini 

dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 27 Juli 2021 – 27 

Agustus  2021. 

 

5. Sumber Data 

Berikut adalah sumber jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

a. Data Premier  

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh penelitian 
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atau bersangkutan yang memerlukan nya. Data primer 

ini dapat dari sumber informati individu atau 

perseorangan, seperti wawancara hasil yang dilakukan 

oleh penelitim. Wawancara, hasil observasi lapangan, 

dan data-data mengenai informan adalah data primer 

ini. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang menelitian 

sumber-sumber yang ada. Data ini ditukung untuk 

mendukung primer informasi yang ditukung oleh 

yautu dari bahan pustaka, terdahulu, buku, dan 

lainnya. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi (Pengamatan)  

Metode observasi adalah observasi yang turun 

ke lapangan di dalamnya peneliti untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

peneliti. Peneliti mencatat atau merekam aktivitas-

aktivitas dalam lokasi penelitian baik dengan cara 

terstruktur maupun semi-struktur (misalnya dengan 

mengajukan pertanyaan yang memang diketahui oleh 

peneliti). 

Peneliti kualitatif dapat terlibat dalam berbagai peran-

peran, mulai dari nonpartisipan hingga partisipan 

utuh. Beberapa contoh prengumpulan data kualitatif 

dalam suatu pengamatan, yaitu :  

1) Mengumpulkan data lapangan sebagai partisipan 

dengan berperan. 

2) Menggunakan lapangan data dengan berperan sebagai 

obsever. 

3) Mengumpulkan data lapangan dengan lebih banyak 

berperan sebagai partisipan ketimbang obsever. 
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4)  Mengumpulkan data lapangan dengan berperan 

outsider (orang luar) terlebih dahulu, kemudian masuk 

kedalam setup penelitian sebagai insider (orang 

dalam). 

Dengan demikian observasi merupaksn 

pengumpulan data melalui pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang akan diteliti. Jenis 

observasi yang diterapkan adalah observasi partisipan 

yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan dengan 

terlibat langsung didalam kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber 

penelitian.  

Adapun hal-hal yang akan diobservasi adalah 

tentang bagaimanakah penerapan metode sentra 

persiapan dalam mengembangkan aspek bahasa anak 

di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran. Peneliti 

mencatat semua hal yang diperlukan dan yang akan 

dilaksanakan saat  penilaian berlangsung. Pengamatan 

ini dilakukan dengan lembar observasi diisi dengan 

tanda check list pada kolom yang sesuai dengan 

pengamatan . 

Peneliti menjadikan observasi ini sebagai 

pedoman agar saat melakukan observasi lebih terarah, 

terukur, sehingga hasil data yang sudah di dapatkan 

mudah diolah. 

Tabel 4 

Pedoman Observasi Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 5-6 

Tahun di TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran 

NO Pernyataan 

1. 
Anak dapat menyimak ketika guru sedang menjelaskan 

kegiatan di kelas.  

2. 
Anak dapat menyimak cerita yang dibaca kan oleh teman nya 

dan memahami maksud cerita yang dibaca  

3. Anak dapat mengerti aturan bermain di dalam kelas  
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4. 
Anak dapat mengekspresikan perasaan senang, sedih, marah, 

dan keinginan nya 

5. 
Anak dapat mengucapkan kata-kata yang dapat di pahami 

orang lain 

6. 
Anak dapat bertanya ketika guru selesai menjelaskam aturan 

kegiatan di dalam kelas  

7. 
Anak dapat bertanya kepada guru tentang apa yang ingin 

diketahui nya  

8. 
Anak dapat menjawab pertanyaan ketika guru bertanya nama, 

umur dan alamat tinggal 

 

9. 

Anak dapat menjawab pertanyaan ketika guru bertanya nama 

ayah,ibu,kakek dan nenek  

10. 
Anak dapat menjawab pertanyaan guru kegiatan apa yang akan 

dilakukan  

11. 

Anak dapat memahami simbol huruf seperti huruf  “m” dengan 

menempelkan bibir atas dan bawah sehingga tercipta bunyi 

huruf “m” 

12. Anak dapat memahami simbol-simbol huruf dari A-Z 

13. 
Anak dapat mengetahui bunyi huruf dari setiap simbol huruf 

A-Z  

14. Anak dapat membaca 2-5 kata tanpa bantuan 

15. Anak dapat membaca huruf alfabhet secara berurutan 

16. Anak dapat membaca nama sendiri 

17. Anak dapat membaca huruf vocal a, i, u, e, o 

18. 
Anak dapat menggambar bentuk silang , segitiga , 

lingkaran,segi empat, garis lurus, garis lengkung, 

19. 
Anak dapat menulis nama sendiri, nama ayah ibu, nama teman 

tanpa bantuan 

20. 
Anak dapat menulis angka 1-10 , menulis hari, tanggal dan 

tahun. 
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b. Wawancara   

Metode wawancara adalah percakapan antara 

dua orang melalui tatap muka secara langsung yang 

bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi 

untuk suatu . 

Fathoni berkata bahwa wawancara adalah 

teknik pengumpulan data melalui proses Tanya Jawab 

lisan secara berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

dari yang di wawancarai dan jawaban yang di 

wawancarai. Sebaliknya, menurut Esterberg , 

wawancara adalah jenis percakapan yang memiliki 

tujuan tertentu dan pengumpulan data. 

Bogdan, wawancara dapat dilaksanakan 

dengan observasi , analisis dokumen, atau teknik 

lainnya. Terlebih dahulu peneliti mengenal subjeknya, 

sehingga wawancara tetap berjalan  seperti 

percakapan persahabatan dalam penelitian. Maka dari 

itu, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti 

yaitu wawancara semi terstruktur, yang 

memungkinkan peneliti menjawab berbagai 

pertanyaan secara lebih ringkas dan terorganisir, tanpa 

terganggu oleh susunan pertanyaan sebelum nya .
18

 

Tabel 5 

Lembar Observasi  Guru Penerapan Sentra  

Persiapan dalam Mengembangkan Aspek Bahasa Anak Usia 5-6 

Tahun di  TKIT Ar Rahman  Hanura Pesawaran 

No 
Langkah-langkah Kegiatan Penerapan Sentra 

Persiapan 

Keterangan 

Ya Tidak 

1 
Guru menyiapkan media kegiatan sentra 

persiapan yang akan digunakan 

   

2 Guru memberikan aturan main dalam sentra    

                                                           
18 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabet, 2012, h. 319-320 
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persiapan 

3 
Guru menerapkan lima prosedur kerja dalam 

sentra persiapan? 

   

4 

Dalam penggunaan sentra persiapan yang 

digunakan oleh guru apakah terdapat 

perubahan dalam kemampuan aspek bahasa 

anak  

   

5 

Apakah sentra persiapan itu yang dimana 

kegiatan nya berkaitan dengan berhitung, 

membaca dan menulis untuk mempersiapkan 

anak-anak kejenjang pendidikan yang 

selanjutnya (SD). 

   

6 

Guru melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) sesuai dengan tahap-tahap  

pembelajaran sentra persiapan 

   

7 

TKIT Ar Rahman sudah menggunakan 

sentra balok, sentra imtaq, sentra drama, 

sentra seni, sentra sains dan sentra persiapan 

   

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 

variabelnya berupa catatan, transkip, buku-buku, surat 

kabar, majalah notulen dan sebagainya.   

Dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh oranglain tentang subjek.  

Dokumen merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa 

sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 

monumental yang semua itu memberikan informasi 

bagi proses penelitian.  
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Sebagian besar data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 

harian, cendramata, laporan, artefak, foto dan 

sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada 

ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi 

di waktu silam.  

 

7. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah salah teknik pengumpulan data 

untuk melakukan penelitian atau pengambilan data 

melalui elektronik dokumen dari tempat penelitian. Untuk 

mendukung kelengkapan dari data penelitian, dokumen 

akan dibutuhkan. Data dianalisis dengan teknik analisis 

data kualitatif sejak dari proses pengumpulan data, 

reduksi data dan penarikan kesimpulan.  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, 

penyederhanaan, pengabstrakan data dan mengubah data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan 

menjadi data yang lebih jelas dan terperinci. 

Pengkajian data adalah sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan salah satu proses analisis data.  

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan, proses verifikasi dalam hal  

ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar 

fikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan antar subjek.
19

 

 

 

                                                           
19 Pupuh Fathurahman, “Metode Penelitian Pemdidikan”, (Bandung : 

Pustaka Setia. 2011), h. 151  



 24 

8. Uji Keabsahan Data 

Agar hasil peneliti mempertanggung jawabkan 

dikembangkan tatacara untuk mempertanggung jawabkan 

keabsahan hasil Peneliti, karena tidak mungkin 

melakukan pengecekan terhadap instrument penelitian 

yang diperankan oleh peneliti itu, yang diperiksa adalah 

keabsahan datanya. 

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data digunakan 

bersama uji kreabilitas. Uji kreabilitas data atau 

kepercayaan terhadap hasil penelitian dalam penelitian 

ini. Data keabsahan dilakukan dalam membuktikan hasil 

penelitian dengan kenyataan di lapangan. 

Triangulasi adalah  teknik keabsahan data didalam 

penelitian. Trianggulasi adalah pemeriksaan keabsahan 

data dengan memanfaatkan hal lain diluar dari data itu 

untuk keperluaan pengecekan dan membandingkan 

trianggulasi dengan sumber data. Teknik trianggulasi 

sumber yang dicapai dengan jalan membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara digunakan 

dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh 

teknik triangulasi, yaitu : 

a. Triangulasi sumber 

Sumber triangulasi akan membuktikan data 

integrasi yang dilakukan dengan cara mengecek data 

suatu informasi yang didapatkan melalui keadaan dan  

alat yang berbeda pada metode kualitatif. Sumber 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari 

berbagai informasi dan data dari beberapa kunci 

informasi yang langsung dilapangan. 

b. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik adalah salahsatu cara yang 

dapat memarmbandingkan hasil wawancara di 

lapangan dengan hasil observasi didukung 

menggunakan metode observasi pada saat melaukan 
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wawancara serta melakukan langsung survey di 

lapangan. 

c. Triangulasi pemeriksaan yang memanfaatkan teori  

Teknik pemeriksaan data digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik yang menggunakan metode 

dan  juga sumber. Dengan  menambah data penulis 

kredibilitas, ada beberapa langkah – langkah yaitu: 

1) Penulis langsung melakukan pengumpulan data 

dilapangan  

2) Melakukan pengamatan pada saat wawancara 

proses mendalam berlangsung. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi 

untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas. Penulis akan membagikan 

kedalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, 

dan bagian akhir, untuk mempermudahkan pembaca 

memahami skripsi ini. 

Bagian awal  terdapat cover depan, cover dalam, abstrak, 

pembimbing persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran di bagian awal. Penulis membagi 

ke dalam lima bab adapun  bagian  utama skripsi ini, yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN, pendahuluan yang 

berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, focus dan sub focus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian 

yang terdiri ( jenis penelitian, setting penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, subyek objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data), 

dan sistematika pembahasan.  
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BAB II LANDASAN TEORI, landasan teori yang 

terdapat dua sub pembahasan, yaitu yang pertama sub bab 

pembahasan sentra persiapan, yaitu.: Definisi sentra 

persiapan, prinsip dasar pembelajaran sentra persiapan, tahap-

tahap pembelajaran sentra persiapan, pijakan dalam kegiatan 

main, tujuan kegiatan dalam sentra, manfaat sentra persiapan, 

aturan main dalam sentra persiapan, lima prosedur kerja 

dalam sentra persiapan dan evaluasi pembelajaran sentra 

persiapan. Sub bab kedua pembahasan perkembangan bahasa 

anak usia dini yang terdiri : Pengertian bahasa, perkembangan 

bahasa anak usia dini (perkembangan menyimak, berbicara,  

membaca dan menulis), teori perkembangan bahasa, tujuan 

perkembangan bahasa anak  usia dini, faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bahasa anak, fungsi 

perkembangan bahasa, tahap perkembangan bahasa, dan  

karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Yang 

ketiga sub bab pembahasan  implementasi sentra persiapan 

dalam  mengembangkan aspek bahasa anak usia dini 5-6 

tahun.  

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, 

deskripsi objek penelitian yang sub bab pembahasan nya 

gambaran objek umum yang terdiri : profil TKIT AR 

RAHMAN Hanura Pesawaran, letak geografis, tenaga 

pengajar, data jumlah siswa, sarana dan prasarana.  

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, dalam  bab ini 

berisikan analisis data penelitian tentang  impelementasi 

sentra persiapan dan perkembangan aspek bahasa dan hasil 

penelitian tentang impelementasi sentra persiapan dalam 

mengembangkan aspek bahasa anak usia dini usia 5-6 tahun di 

TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran. 

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan 

kesimpulan dan rekomendasi. Bagian akhir skripsi terdiri 

daftar rujukan dan lampiran - lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di 

TKIT Ar Rahman Hanura Pesawaran peneliti menyimpulkan 

bahwa Penerapan Sentra Persiapan dalam Mengembangkan 

Aspek Bahasa Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun di TKIT Ar 

Rahman dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dikategorikan Mulai Berkembang,  yaitu : Guru 

mempersiapkan  media dalam  kegiatan sentra yang akan 

digunakan, guru memberikan aturan main dalam sentra 

persiapan, guru menerapkan lima prosedur kerja tetapi guru 

tidak melaksanakan salah satu prosedur yaitu membebaskan 

anak memilih satu pekeraan yang disukai , guru mengamati 

apakah sentra persiapan itu yang dimana kegiatan nya 

berkaitan dengan berhitung, membaca dan menulis untuk 

mempersiapkan anak-anak kejenjang pendidikan selajutnya 

(SD), di TKIT Ar rahman sudah menggunakan sentra balok, 

sentra imtaq, sentra drama, sentra seni, sentra sains dan sentra 

persiapan, selanjutnya guru melakukan evaluasi atas materi 

yang disampaikan.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil data penelitian dan pembahasan 

maka peneliti, menggunakan saran antara lain :  

1. Pihak Sekolah  

Sekolah khusunya kepada kepala sekolah, hendaknya 

memperhatikan kesiapan  para guru pada saat belajar 

mengajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

(RPPH) sebelum kegiatan dimulai.  

2. Pihak Guru  

Guru dapat melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan 

prosedur pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga 
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anak dapat hasil maksimal dalam mengembangkan aspek 

bahasa terhadap sentra persiapan. Memikirkan  seberapa 

pentingnya perkembangan bahasa anak sebagai bekal 

untuk masa depan kelak. 

Guru juga harus dapat menjaga dan membina keterlibatan 

aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran agar daya 

serap anak terhadap materi yang diberikan guru menjadi 

lebih mantap. 

3. Bagi Orang Tua 

Semoga dapat dijadikan input yang berharga bagi 

orang tua sbagai pedoman pola asuh untuk anak supaya 

dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan 

moral yang baik dan wajar serta membantu anak dalam 

pembentukan moral. 
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