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ABSTRAK

Nama
Jurusan
Judul

: Rita Zulaikha
: Pendidikan Islam Anak Usia Dini
:Penerapan Sentra Main Peran di Taman Kanak-kanak Islam
Terapadu Kota baru Kota Jambi

Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang Penerapan Bermain Peran dalam
meningkatkan bahasa anak di TK IT Mutiara Hati Kota Jambi. Adapun tujuan dari
penelitian ini antara lain: untuk memperoleh data tentang penerapan, persiapan,
pelaksanaan, dan efektifitas dalam penerapan metoda bermain peran dalam
mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Teknik Pengumpulan data melalui
Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sumber data ialah peneliti, kepala
sekolah dan guru dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara dan
Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sentra Main peran
dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan tingkat kemampuan
bahasa anak pada kategori mulai berkembang ada 2 orang anak. Sedangkan
kemampuan dengan katagori berkembang sesuai harapan ada 4 orang anak dengan
dan kemampuan anak dengan kategori berkembang sangat baik ada 8 orang anak.
Kendala yang dihadapi ruangan kelas yang kurang mendukung karena kurang
luas, kurangnya media pembelajaran, serta kurangnya kerjasama orangtua. Adaun
solusi

yang

diberikan dengan pembinaan

guru,

diskusi/sharing

secara

berkelanjutan, fasilitas sarana dan prasarana di lengkapi, serta sebulan sekali harus
mengadakan parenting agar terciptanya kerjasama antara orangtua dan guru.
perkembangan bahasa pada anak melalui penerapan sentra main peran di TK IT
Mutiara Hati Kota Jambi dapat berkembang sesui harapan.

Kata kunci : Sentra Main Peran, Kemampuan berbahasa
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ABSTRACT

Name
Department
Title

: Rita Zulaikha
: Islamic Education for Early Childhood
: The Imlementation of the center play a role in Taman Kanakkanak Islam terpadu Mutiara hati Simpang III Sipin Kota baru
Kota Jambi

This Skripsi raised the issue about

implementation of Role Play center in

improving children's language at TK IT Mutiara Hati Jambi City. The aims of this
research are: to obtain the data on the implementation, preparation, application
and effectiveness in applying the role playing method in developing children's
language skill. This research used descriptive qualitative research with data
collection techniques through observation, interview and documentation. Data
sources are researcher, headmaster and teacher by using the method of
Observation, Interview and Documentation. The results showed that the
implementation of role play center was able to develop children's language skill
where there are 2 children in developing category . While the children ability with
developing categories as expected there are 4 children, and there are 8 children
with very good developing category.The obstacles encountered include
inadequate classrooms because it was less extensive, lack of learning media, and
lack of parental cooperation. There are solutions which provided by teacher
training, ongoing discussion or sharing, facilities and infrastructure are equipped,
and by holding a parenting once a month in order to create cooperation between
parents

and

teachers.

Children's

Language

development

through

the

implementation of role playing center at the Integrated Islamic Kindergarten Kota
Baru Jambi City is able to develop as expected.

Keywords: Role Play Center, Language Ability.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengertian Pendidikan Anak Usia dini secara Dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan
pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan
anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai denan enam tahun
dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar” (Depdiknas,
2003:4). Selanjutnya pada bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan
anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jadmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut. (UU Sidiknas, 2003: 5-6).
Pendidikan di era globalisasi telah mengalami berbagai perkembangan
yang sangat pesat, hal ini juga terkait dengan tujuan pendidikan anak usia diniyaitu
mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup
dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Hasnida, 2015:169).
Hal ini juga diperjelas dalam Al-Qur’an yang intinya bahwa perlu
mengajarkan anak tentang (benda) pengetahuan dan pembinaan pada anak.
Berikut ayat Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 31:

ْ َض ُه ْمَ َعل
)١٣(...ىَال َملَ َكة
َ ََو َعلّ ََمََا َدَ َمَاأل ْس َما︣ َءَ ُكلَّ َهاَث ُ َّمَ َع ََر
“…Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada Para Malaikat. (QS. AlBaqarah, Ayat 31)
Ayat tersebut terdapat kata mengajar sesuatu benda pada adam. Sebab itu
proses pembelajaran bagi anak usia dini sangat penting dilakukan sebagai bentuk
usaha

mencerdaskan

anak

sebagai

generasi

penerus

bangsa.

Upaya

pengembangan potensi anak sebagai penerus harus dilakukan sejak dini.
1
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Usia dini disebut juga golden age karena fisik dan motorik anak
berkembang dan bertumbuh dengan cepat, baik perkembangan emosional,
intelektual, maupun moral (budi pekerti). Bahkan ada yang menyatakan bahwa
pada Begitu pentingnya usia dini, sampai ada teori yang menyatakan bahwa pada
usia empat tahun 50% kecerdasan telah tercapai, dan 80% pada usia delapan
tahun. (Partini, 2010:1).
Menurut Biechler dan Snowman 1993 (dikutip Mursid 2015: 3) yang
dimaksud dengan pendidikan anak usia dini prasekolah adalah mereka yang
berusia 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah dan
kindergarten, sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program
tempat penitipan anak (3 bulan-5 tahun) dan kelompok bermain (usia 3 tahun),
sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program taman kanakkanak.
Pendidikan Anak Usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat
fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya
dasar-dasar pengetahuannya, sikap dan keterampilan anak. Pendidikan Anak Usia
Dini sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar,
memiliki kelompok sasaran anak usia di bawah 6 tahun yang sering disebut
sebagai masa perkembangan. Di samping itu, pada usia dini anak-anak masih
sangat rentan yang apabila penanganannya tidak tepat justru dapat merugikan
anak itu sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak.
Program Pendidikan Anak Usia Dini tidak dimaksudkan untuk mencuri start apaapa yang seharusnya diperoleh pada jenjang pendidikan dasar, melainkan untuk
memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai bagi anak, agar anak pada saatnya
memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosionalnya dalam
rangka memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan
salah satu program yang turut membantu anak didik untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, kelompok
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
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bermain merupakan suatu jembatan pengembangan diri untuk melangkah ke
pendidikan formal. Kelompok bermain didirikan sebagai usaha mengembangkan
seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan
dalam keluarga dan sekolah dan merupakan salah satu bentuk pendidikan
prasekolah yang ada di jalur pendidikan sekolah. Pendidikan Anak Usia Dini
jangan dianggap sebagai pelengkap, tetapi kedudukannya sama penting dengan
pendidikan di atasnya.
Anak Usia Taman Kanak-Kanak berada dalam fase perkembangan bahasa
secara ekspresif. Sebagaimana diungkapkan oleh Masitoh, dkk dalam Aisyah,
(2009:114)

bahwa perkembangan bahasa

bertujuan agar

anak

mampu

mengungkapkan pikiran melaui bahasa yang sederhana secara cepat, tepat
berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan untuk minat untuk berbahasa
Indonesia. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginannya,
penolakannya, maupun pendapatnya melalui bahasa lisan. Perkembangan bahasa
sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, terdiri dari
beberapa tahapan sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangannya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Dhieni (2006; 31) perkembangan bahasa adalah
suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh beberapa
faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosial-emosional.
Bahasa lisan sudah dapat digunakan anak sebagai alat komunikasi. Namun sering
kita temukann anak yang belum memiliki kekampuan bahasa yang optimal sesuai
dengan karakteristik kemampuan bahasa anak usia Taman Kanak-Kanak. Untuk
itu sangat diperlukan peran pendidik dala pemberian rangsangan atau stimulus
agar bahasa anak dapat

berkembang dengan optimal dalam kegiatan

pembelajaran.
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Sebagaimana firman Allah di bawah ini:

ْ َو َر ِتّ ِل
)۵(سنُل ِقىَ َعلَيْكَ َقَ ْولاَثَ ِق ْيلا
َ َالقُ ْر َءانَ َتَ ْرتَِْي
َ َ)َٳَِنَّا٤(لا
َ أَ ْو ِزدَْ َعلَ ْي ِه
“lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahanlahan, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang
berat (QS. Muzzammil, ayat 4-5)
Bahasa juga mempunyai arti sebagai alat komunikasi antar manusia baik
lisan maupun isyarat. Pengembangan bahasa untuk anak usia 5-6 tahun di
fokuskan pada 4 aspek bahasa yakni menyimak, berbicara,َmembaca dan menulis.
Dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain akan
mendapatkan banyak sekali kosa kata, sekaligus juga mengekpresikan dirinya,
anak akan belajar bagaimana berpartisipasi dalam suatu percakapan dan
menggunakan bahasanya untuk memecahkan masalah.
Sebenarnya banyak pendekatan dan model pembelajaran yang dapat
diterapkan di lembaga PAUD. Pendekatan dan model yang dikembangkan oleh
para filsuf, seperti pendidikan model Frobel, Montessori, dan lainnya sebagai
model yang dapat diterapkan atau dimodifikasi dan dikembangkan sehingga
sesuai untuk diterapkan di PAUD. Selain model-model pembelajaran yang telah
disebutkan di atas, ada model pembelajaran terbaru yang sudah banyak diterapkan
di berbagai lembaga PAUD yaitu model pembelajaran sentra. Berdasarkan hal
tersebut Taman kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang III Sipin Kota
Baru Kota Jambi selanjutnya disebut (TK IT Mutiara Hati Kota Jambi) telah
menerapkan model pembelajaran sentra sejak tahun ajaran 2014/2015
Menurut Mulyasa (2012:149) bahwa pembelajaran berbasis sentra
merupakan model paling mutakhir yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan
anak usia dini dengan karakteristik utamanya memberikan pijakan (scaffolding)
untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep
densitas dan intensitas bermain. Pembelajaran berbasis sentra dapat diartikan
belajar sambil bermain pada pijakan-pijakan yaitu (1) pijakan lingkungan
bermain, (2) pijakan sebelum bermain, (3) pijakan selama main, dan (4) pijakan
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setelah main. Kegiatan sentra juga dijalankan dengan menggunakan tema-tema
belajar yang serempak dan akan berganti pada periode tertentu, Sentra sebagai
bagian dari model pembelajaran BCCT memiliki arti zona atau area bermain anak
yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan
lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis
main yaitu sensorimotor, bermain peran serta main pembangunan (Depdiknas,
2006:3).
Metode

yang

di

lakukan

guru

dalam

mengembangkan

aspek

perkembangan bahasa anak yang mana sebagai berikut melalui kegiatan bercerita,
bermain peran, demonstrasi, bercakap-cakap, tanya jawab, dan lainya. Dari
beberapa macam metode tersebut kegiatan bermain peran merupakan salah satu
metode yang dapat mendukung perkembangan bahasa anak. Sentra Main peran
merupakan salah satu sentra yang dikembangkan merupakan sentra yang
memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan keterampilan dalam
berbahasa. Supriyati berpendapat dalam buku Metode Pengembangan Prilaku dan
Kemampuan Dasar Anak Usia Dini (2008:108). Bermain Peran adalah permainan
yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak sehingga dapat
mengembangkan daya khayal (imajinasi) yaitu dengan berdialog memakai bahasa
yang diperankannya, bertingkah laku seperti benda tertentu, suara tertentu, situasi
tertentu, orang atau binatang tertentu yang dalam dunia nyata tidak dilakukan dan
penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. maka anak dapat
menjadikan dirinya sebagai sosok yang diperankannya seolah-olah dirinya
menjadi pemeran tersebut dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang
dilaksanakan. Bermain peran berarti menjalankan fungsi sebagai orang yang
dimainkannya, contohnya seperti berperan jadi dokter, guru, polisi dan
sebagainya. Sentra main peran memiliki tujuan dalam meningkatkan bahasa anak
di Taman Kanak-Kanak bertujuan untuk melatih daya tangkap, melatih anak
berbicara lancar, melatih daya konsentrasi, melait membuat kesimpulan,
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membantu mengembangkan intelegensi,

membantu perembangan fantasi,

menciptakan suasana yang menyenangkan.
Metode ini merupakan metode yang mempunyai landasan filosofi
konstruktivisme yang mana pembelajarannya menekankan bahwa belajar tidak
sekedar menghapal, siswa harus mengkonstruksikan pengetahuannya dibenak
mereka sendiri. Dalam hal ini guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Piaget yang dikenal sebagai
konstruktivis pertama menegaskan bahwa penekanan teori konstuktivisme pada
proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas
lapangan. Berdasarkan teori ini pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja
dari pikiran guru ke pikiran siswa, artinya bahwa siswa harus aktif secara mental
membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang
dimilikinya. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori ini adalah sebagai
fasilitator dan moderator.
Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada saat
praktek pengalaman lapangan (PPL) di TK Islam Terpadu Mutiara Hati selama 3
bulan, penerapan kegiatan-kegiatan main peran dilakukan dalam sentra bermain
peran yang dilengkapi dengan alat dan bahan yang dibutuhkan selama kegiatan.
Saat melakukan wawancara dengan ibu Rasini, S.Pd selaku kepala sekolah
dilembaga tersebut bahwasanya TK IT Mutiara Hati telah menerapkan model
pembelajaran berbasis sentra yang digunakan adalah terdiri dari lima sentra yaitu
sentra persiapan, sentra balok, sentra bahan alam, sentra seni, dan sentra main
peran. Pembelajaran di sentra-sentra tersebut dilaksanakan setiap hari, dan anakanak akan memasuki sentra-sentra tersebut secara bergantian setiap harinya,
terkecuali pada sentra imtaq di lembaga ini sentra imtaq dimasukkan dalam
pembiasaan anak jadi masing-masing sentra melaksanakan sentra imtaq diwaktu
pagi hari.
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Berdasarkan hasil prasurvei di atas peneliti berminat untuk menganalisis
sejauh mana Penerapan Metode Bermain Peran Untuk Mengembangkan
kemapuan Berbahasa Pada Anak Usia Dini di TK IT Mutiara Hati Kota Jambi.
Ada beberapa indikator perkembangan bahasa anak usia dini yang berusia 5-6
tahun adalah sebagai berikut:
1. Anak mampu menjawab pertanyaan tentang peran yang dimainkan
2. Anak dapppat menceritakan kembali kegiatan bermain peran yang di
lakukan
3. Anak dapat menyampaikan pendapatnya
4. Anak berani bertanya secara sederhana tentang dialog yang dilakukan
5. Anak dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya
6. Anak dapat menyusun kata-kata ketika memainkan perannya
7. Anak mampu mengucapkan salam
8. Anak mampu mengusulkan bermain peran kembali hari esok
Dengan adanya sentra main peran tersebut, maka peneliti memilih TK IT
Mutiara Hati sebagai objek penelitian. Sentra Main Peran disana digunakan untuk
mengembangkan kemampuan berbahasa anak selain itu juga meningkatkan
keterampilan sosial-emosional anak. Kemampuan berbahasa seorang anak akan
diperoleh dengan mudah melalui kegiatan dialog yang dilatihkan kepada anak
sejak dini. Kemampuan berdialog seorang anak dengan lawan komunikasinya
akan menjadi indicator bahwa anak tersebut memiliki kemampuan berbahasa.
Kemampuan berbahasa anak usia dini perlu dipupuk dan ditumbuhkembangkan
sejak dini. Kemampuan berbicara akan mempengaruhi tingkat intelegensi anak.
Setelah bermain disentra main peran diharapkan dapat memiliki kemampuan
berbahasa yang lebih baik. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti anak yang
berusia 5-6 tahun. Biasanya para pendidik hanya mengobservasi anak yang
sedang kegiatan bermain peran ini dalam program pembelajaran pada tema-tema
tertentu saja. Kegiatan bermain peran ini terlihat lebih efektif untuk digunakan
sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan bahasa pada anak, karena dengan
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bermain peran melibatkan beberapa anak untuk berinteraksi dan berbicara satu
sama lain. Mereka sudah mempunyai gambaran terhadap peran yang akan
dimainkannya, sehingga anak akan lebih mudah untuk memerankan perannya
serta tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Dari permasalahan diatas
peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Efektivitas Penerapan Model
Pembelajaran Sentra Main Peran di TK IT Mutiara Hati”.
B. Fokus Permasalahan
Penelitian ini hanya berfokus pada Efektivitas Penerapan Model
Pembelajaran Sentra Main Peran pada Anak Usia 5-6 Tahun dalam
mengembangkan kemampuan berbahasa anak.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan
masalahnya dalam penelitian ini:
1. Apa saja persiapan pembelajaran sentra main peran di Taman Kanak-kanak
Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran sentra main peran di Taman
Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang III Sipin Kecamatan Kota
Baru Kota Jambi?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan model pembelajaran sentra main
peran di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang III Sipin
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi?
D. Tujuan Penelitian
Dalam setiap penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu. Dari pengertian
diatas maka, penelitian ada beberapa tujuan yang akan peneliti capai yakni:
1. Untuk mengetahui persiapan pembelajaran sentra main peran di Taman
Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang III Sipin Kecamatan Kota
Baru Kota Jambi?
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran sentra main peran di
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang III Sipin
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi?
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan model pembelajaran
sentra main peran di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati
Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi?
E. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat membantu dan
manambah khazanah keilmuan pengetahuan, khusus nya pada Pendidikan
Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi Tentang Implementasi Model Pembelajaran Sentra Main Peran dalam
Meningkatkan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun di TK Islam Terpadu Mutiara
Hati.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti
Sebagai wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Pendidikan Islam
Anak Usia Dini khususnya pada Implementasi Model Pembelajaran Sentra
Main Peran dalam Meningkatkan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun di TK
Islam Terpadu Mutiara Hati.
b. Bagi Calon Pendidik dan Guru
Sebagai rujukan bagi calon Pendidik dan guru dalam menerapkan
pembelajaran yang lebih efektif guna meningkatkan kemampuan
Berbahasa anak melalui Model Pembelajaran Sentra Main Peran yang
dapat menambah keterampilan dan kemampuan lebih baik dalam
berbahasa
c. Bagi Anak Usia Dini
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Memberikan manfaat yang berupa pengalaman belajar yang
menyenangkan serta anak dilatih untuk mampu berbahasa yang baik dan
benar sejak dini
d. Bagi Sekolah
Dapat dijadikan salah satu alternatif kegiatan melalui Model
Pembelajaran Sentra Main Peran

yang dapat

digunakan dalam

mengajarkan anak dalam meningkatkan kemampuan Berbahasa anak TK
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Penerapan Model Pembelajaran Sentra
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan lembaga pendidikan
bagi

anak

prasekolah,

dalam

penyelenggaraan

PAUD

seharusnya

memperhatikan dan menyesuaikan tahap perkembangan anak, dengan
demikian model pembelajaran yang memperhatikan hal tersebut adalah model
pembelajaran sentra. Istilah sentra (Direktorat PAUD 2006:5) adalah zona
area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang
berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung
perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu: (1) main sensorimotor atau
main fungsional, (2) main peran, dan (3) main pembangunan (Depdiknas,
2006:5).
Nama lain dari sentra yaitu BCCT (Beyond Centres And Circle Time)
seperti yang di jelaskan dalam Haenilah (2015:113) bahwa “sentra merupakan
sebuah model pembelajaran yang diadopsi dari Creative for Chilhood
Research

and

Training

(CCCRT)”.

Model

pembelajaran

ini

sudah

dipraktekkan selama lebih dari 30 tahun di Florida Amerika Serikat dan di
adopsi oleh Indonesia pada tahun 2004. Diindonesia pendekatan ini
diterjemahkan menjadi “Pendekataan Sentra dan Saat Lingkaran”.Peserta didik
dijadikan sebagai “subjek otonom” secara optimal.Tugas pendidik hanya
sebatas

memfasilitasi,

memotivasi,

mendampingi,

dan

memberikan

pijakan.Ciri khas pijakan dalam pendekatan BCCT adalah duduk melingkar
(Puspitarini dalam Rahman dkk, 2019:247). Model ini menggunakan beberapa
sentra sebagai tempat belajar dan bermain anak. Model pembelajaran sentra
adalah suatu model pembelajaran yang menjadikan bermain sebagai wahana
belajar anak. Model sentra dilandasi oleh pendidikan progresif yang
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menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Model ini dikembangkan
berdasarkan pada teori konstruktivistik, teori perkembangan berfikir anak, teori
ilmu

syaraf

(neuroscience),

dan

teori

kecerdasan

ganda

(multiple

intellegences), yang dipadukan dengan pengalaman baru (Lestari dalam
Rahman dkk, 2019:310). Pendekatan sentra bermuara pada capaian semua
aspek perkembangan anak. Pengalaman bermain anak direncanakan secara
hati-hati dan selalu diberi pijakan untuk mempermudah capaian perkembangan
anak. Menurut Asmawati (2014:52) menyatakan bahwa sentra memiliki
langkah prosedur pokok untuk anak, yaitu “memikirkan rencana tentang apa
yang dikerjakan selama waktu kegiatan pembelajaran, merealisasikan rencana,
mengkaji ulang, mencatat, dan melaporkan hasilnya”.
Soendari dan wismiarti (dalam Latif dkk, 2013:121), sentra
mengandung makna bahwa disetiap kegiatan disemua sentra memiliki titik
pusat (center point), yang semuanya mengacu pada tujuan pembelajaran.
Terdapat 6 sentra yang ada pada program pendidikan PAUD salah satunya
sentra main peran. Sentra main peran adalah sentra yang mengalirkan
materi/knowledge pada anak melalui bermain peran. Materi/ knowledge yang
dialirkan melaui serangkaian kegiatan yang telah ditata/ diorganisasikan
dalam perencanaan pembelajaran yang dibuat guru yang disesuaikan dengan
kebutuhan perkembangan anak. Sentra main diarahkan pada satu titik (pusat)
yaitu tujuan yang telah direncanakan pembelajaran satu hari. Materi yang
dialirkan pada anak dibingkai oleh tema, adapun tema yang diambil adalah
tema yang dekat dengan kehidupan anak.
Langkah-langkah prosedur pembelajaran sentra tersebut memberikan
manfaat bagi anak usia dini meliputi:
a. Meningkatkan kreativitas anak dengan memberikan kesempatan pada anak
untuk bermain, bereksplorasi, dan menemukan kegiatan untuk membantu
memecahkan

masalah,

mempelajari

keahliankeahlian

dasar

dan

memahami konsep-konsep baru.
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b.

Melalui sentra, anak usia dini dapat memanipulasi objek dalam sentrasentra yang disediakan, mengembangkan percakapan dan bermain peran
serta belajar sesuai dengan tingkat dan langkah-langkah yang anak
inginkan,

c. Mengembangkan keahlian belajar yang mandiri karena adanya prinsip
kehendak sendiri (self directing) dan koreksi diri (self correcting) yang
alamiah terhadap berbagai alat disentra kegiatan.
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran sentra yaitu merupakan model pendekatan yang mengharapkan guru
untuk dapat membaca tahapan-tahapan perkembangan anak yang sesuai dengan
kemampuannya. Penilaian yang dilakukan guru terhadap perkembangan anak
dapat dinilai dengan secara individu karena setiap anak mempunyai perkembangan
yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya secara kronologis maupun biologis.
Ciri utama model sentra yaitu sangat mengutamakan pentingnya pemberian
pijakan (scaffolding) untuk membangun konsep, aturan, ide dan pengetahuan anak
(Depdiknas, 2006:3). Terdapat empat pijakan menurut (Suyadi, 2010:244)
diantaranya yaitu: Pijakan lingkungan main, Pijakan pengalaman sebelum main,
Pijakan selama anak main, Pijakan pengalaman setelah main”.
a) Bentuk- Bentuk Model Pembelajaran Sentra
Menurut Montoulalu yang dirujuk oleh Fitri Yuliana Dewi (2017:21)
menyatakan bahwa sentra dapat diartikan sebagai wadah yang diarsipkan oleh
guru untuk kegiatan bermain anak. Dalam kegiatan tersebut guru dapat
mengalirkan materi pembelajaran yang sebelumnya telah direncanakan dan
disusun dalam bentuk lesson-plan.Sentra dibuat berdasarkan kebutuhan dan
perkembangan anak, bisa jadi sentra-sentra yang diterapkan disetiap lembaga
tidak sama. Lestarini (2013:2) mengatakan bahwa terdapat beberapa sentra
yang lazim digunakan dilembaga paud yaitu:
a) Sentra bermain peran dimana anak dapat mengembangkan daya ingat,
berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, serta meningkatkan bahasa anak.
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Penekanan pada sentra ini adalah terletak pada bagaimana anak
mengeksplorasikan diri sebaik-baiknya. Tujuan pada sentra ini adalah agar
anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan temannya.
b) Sentra balok Sentra balok adalah sentra dimana anak dapat berimajinasi
dan berkreasi dalam menata balok-balok sehingga membentuk seperti
bangunan asli. Tujuan pada sentra ini adalah agar anak dapat mengenal
tipologi, bentuk dan ruang.
c) Sentra ibadah Pada sentra ini difasilitasi dengan kegiatan bermain, yang
difokuskan pada kegiatan keagamaan, seperti tata cara salat, tatatcara
wudhu, dan mengahafal surat-surat pendek. tujuan pada sentra ini adalah
agar anak terbiasa dalam melaksanakan ibadah dengan baik dan berakhlak
mulia.
d) Sentra

persiapan

yaitu

Tempat

bermain

sambil

belajar,

untuk

mengembangkan pengalaman keaksaraan. Penekanan pada sentra ini
adalah bagaimana supaya anak dapat membaca, menulis dan berhitung.
e) Sentra seni dan kreativitas Pada sentra ini difasilitasi alat-alat musik dan
alat-alat seni lainnya. penekanan pada sentra ini adalah menstimulasi
sensormotorik anak,

yaitu dapat

dilihat

bagaimana anak dapat

mengekspresikan dirinya melalui irama, tarian, nyanyian dan gerakan
lagu.
f) Sentra bahan alam Sentra ini mengembangkan kecerdasan anak dengan
melalui pemanfatan bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar, seperti
daun-daunan, pasir, tanah, air dan tanaman.
b) Langkah-langkah penerapan dalam sentra
Langkah-langkah penerapan model sentra merupakan bagian dari
proses pembelajaran sentra. Adanya langkah penerapan tersebut maka dapat
mempermudah kegiatan pembelajaran agar lebih terarah sesuai dengan apa
yang diharapkan dan sesuai dengan Depdiknas yang telah ditetapkan. Adapun
langkah-langkah penerapan dalam pembelajaran sentra adalah sebagai berikut:
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1) Persiapan pembelajaran
Persiapan pembelajaran merupakah langkah awal yang harus
dilakukan pendidik sebelum memasuki kegiatan yang akan dilaksanakan.
Langkah awal yang digunakan dalam persiapan pembelajaran adalah
merancang suatu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pijakan
lingkungan main. Menurut Asmawati (2014:54) pijakan lingkungan main
dilaksanakan guru dengan cara mengelola lingkungan main atau sentra
dengan bahan dalam jumlah dan jenis yang cukup, merencanakan
insensitas dan densitas permainan, memiliki dan menyediakan berbagai
bahan yang mendukung 3 jenis main, memiliki berbagai bahan yang
mendukung pengalaman keaksaraan, menata kesempatan main untuk
mendukung hubungan sosial anak secara progresif dan positif. Sedangkan
Suyadi (2010:244) menyatakan bahwa pijakan lingkungan bermain
dilaksanakan dengan cara pendidik lebih aktif dari pada peserta didik,
karena pendidik harus mempersiapkan lingkungan bermain sehingga
sebelum peserta didik masuk, sentra sudah tertata rapi dan siap digunakan
bermain.
2) Pelaksanaan pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau proses
pembelajaran yang dilakukan meliputi: Pijakan sebelum main, Pijakan
selama main, dan Pijakan setelah main.
a) Pijakan sebelum main
Suatu kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan bermain
dimulai dan dilakukan didalam lingkaran.pijakan ini berisi kegiatan
seperti bertanya kabar, berdoa, bercerita, menjelaskan tema dan
alat/bahan main, menyepakati aturan main, dan mempersilahkan anak
untuk bermain.
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b) pijakan selama main
merupakan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan main
berlangsung. kegiatan yang dilakukan adalah mempersilahkan anak
untuk bermain, pendidik berkeliliing memeriksa kegiatan masingmasing anak, memberikan bantuan pada anak jika mengalami kesulitan
dalam kegiatan mainnya, memberikan pujian, mengumpulkan hasil
karya anak dan memberitahu anak bahwa waktu main hampir habis.
c) pijakan setelah main
Berisi kegiatan membereskan bahan/alat main yang telah
digunakan dalam kegiatan bermain, dan kegiatan yang berisi
pengulangan dan penguatan dari kegiatan main yang telah dilakukan
(recalling).
Pelaksanaan

pembelajaran

menurut

Depdiknas

(2006:7)

menyatakan bahwa “pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa langkah
yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu: membuka sentra secara
bertahap sesuai dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung lainnya,
setiap kelompok anak digilir untuk bermain di sentra sesuai dengan
jadwal, berikan variasi dan kesempatan main yang cukup agar anak tidak
bosan dan tidak berebut, seiring dengan kesiapan pendidik sarana
pendukung dapat ditambahkan sentra baru apabila sentra yang digunakan
belum lengkap, lengkapilah setiap sentra dengan perbagai jenis APE yang
dibuat oleh pabrik ataupun bahan yang dibuat sendiri dengan
memanfaatkan bahan limbah”.
3) Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
pembelajaran, evaluasi digunakan untuk melihat keberhasilan peserta
didik dan menjelaskan tentang kemampuan peserta didik secara
menyeluruh dalam bentuk yang sistematis serta mudah dipahami oleh
orang lain. Menurut Depdiknas (2006:19) pencatatan kegiatan main anak
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dilakukan oleh pendidik atau guru. Kegiatan pencatatan belajar anak
dilakukan setiap pertemuan dengan cara mencatat perkembangan
kemampuan anak dengan menganalisis tahap perkembangan yang dialami
anak, selain mencatat kemajuan belajar anak dengan menggunakan
lembaran checklist perkembangan anak, mendokumentasi hasil karya
anak, semua hasil karya anak dijadikan sebagai bahan evaluasi dan
laporan kegiatan belajar kepada orangtua masing-masing.
c) Proses Pembelajaran Sentra
Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sentra menurut
Depdiknas (2006: 8-17) adalah sebagai berikut:
1) Penataan lingkungan main
Sebelum anak datang, pendidik menyiapkan bahan dan alat main
yang akan digunakan sesuai rencana dan jadwal kegiatan yang telah
disusun untuk kelompok anak yang dibinanya. Pendidik menata alat dan
bahan main yang akan digunakan sesuai dengan kelompok usia. Penataan
alat main harus mencerminkan rencana pembelajaran yang sudah dibuat.
2) Penyambutan anak
Sambil menyiapkan tempat dan alat main, agar ada seorang
pendidik bertugas menyambut kedatangan anak. Anak-anak langsung
diarahkan untuk bermain bebas dulu dengan teman-teman lainnya sambil
menunggu kegiatan dimulai.
3) Main pembukaan (pengalaman gerakan kasar)
Pendidik menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran, lalu
menyebutkan kegiatan pembuka yang akan dilakukan. Kegiatan pembuka
bisa berupa permainan tradisional, gerak, dan musik, atau sebagainya.
Satu kader yang memimpin, kader lainnya jadi peserta bersama anak
(mencontohkan). Kegiatan main pembukaan berlangsung sekitar 15 menit.
4) Transisi 10 menit
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Setelah selesai main pembukaan, anak diberi waktu untuk
pendinginan dengan tujuan agar anak kembali tenang. Kegiatan yang bisa
dilakukan berupa menyanyi dalam lingkaran, anak secara bergiliran
dipersilakan untuk minum atau ke kamar kecil.
5) Kegiatan inti di masing-masing kelompok
a) Pijakan pengalaman sebelum main (15 menit)


Pendidik dan anak duduk melingkar.



Kegiatan absensi, berdoa dan apresiasi.



Pendidik mengenalkan bahan dan alat main yang akan digunakan.



Pendidik menjelaskan aturan main.



Pendidik mengaitkan isi cerita dengan kegiatan main yang akan
dilakukan anak.



Pendidik mempersilahkan anak bermain

b) Pijakan pengalaman selama anak main (60 menit)


Pendidik berkeliling di antara anak-anak yang sedang bermain.



Memberi contoh cara main pada anak yang belum bisa menggunakan
bahan/alat.



Memberi dukungan berupa pernyataan positif tentang pekerjaan yang
dilakukan anak.



Memancing dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara main
anak. pertanyaan terbuka artinya pertanyaan yang tidak cukup
dijawab ya atau tidak saja, tetapi banyak kemungkinan jawaban yang
dapat diberikan anak. Memberikan bantuan pada anak yang
membutuhkan.



Mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain, sehingga anak
memiliki pengalaman main yang kaya.



Mencatat yang dilakukan anak (jenis main, tahap perkembangan,
tahap sosial).
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Mengumpulkan hasil kerja anak. jangan lupa mencatat nama dan
tanggal di lembar kerja anak.



Bila waktu tinggal 5 menit, kader memberitahukan pada



anak-anak untuk bersiap-siap menyelesaikan kegiatan.

c) Pijakan pengalaman setelah main (30 menit)


Bila

waktu

main

habis,

pendidik

memberitahukan

saatnya

membereskan.


Anak terlibat membesarkan alat main.



Guru dan anak duduk melingkar.



Guru menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan.

d) Makan bekal bersama (15 menit)


Usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama. Jenis
makanan berupa kue atau makanan lainnya yang dibawa oleh masingmasing anak. sekali dalam satu bulan diupayakan ada makanan yang
disediakan untuk perbaikan gizi.



Sebelum makan bersama, pendidik mengecek apakah ada anak yang
tidak membawa makanan. Jika ada tanyakan siapa yang mau memberi
makan pada temannya (konsep berbagi).



Pendidik memberitahukan jenis makanan yang baik dan kurang baik.
Jadikan waktu makan bekal bersama sebagai pembiasaan tata cara
makan yang baik (adab makan). Libatkan anak untuk membereskan
bekas makanan dan membuang bungkus makanan ke tempat sampah.

e) Kegiatan penutup (15 menit)


Setelah semua anak berkumpul membentuk lingkaran, dapat
mengajak

anak

menyanyi

atau

membaca

puisi.

Pendidik

menyampaikan rencana kegiatan minggu depan, dan menganjurkan
anak untuk bermain yang sama di rumah masing-masing.


Pendidik meminta anak yang sudah besar secara bergiliran untuk
memimpin doa penutup.
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Untuk

menghindari

berebut

saat

pulang,

digunakan

urutan

berdasarkan warna baju, usia, atau cara lain untuk keluar dan
bersalaman lebih dahulu.
2. Pengertian Metode Bermain Peran
Metode adalah cara yang digunkan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan agar tercapai sesuai dengan dikehendaki untuk memudahkan
pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode
mengajar adalah alat yang merupakan bagian dari perangkat dan cara dalam
pelaksanaan suatu strategi dalam mengajar Penggunaan metode di taman
kanak-kanak memiliki keterkaitan dengan dimensi perkembangan anak-anak,
dan beberapa perkembangan dimensi tersebut yaitu: kognitif, bahasa,
kreativitas, emosional, dan sosial.
Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau
jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode
menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi
sasaran ilmu yang akan dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
metode adalah cara kerja yang sistematis dan terpikir secara baik untuk
mencapai tujuan yang ditentukan.Berdasarkan pengertian/definisi metode
yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara
yang dilakukan oleh seorang pendidik agar tercipta proses belajar siswa untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2000:581)..
Pengertian bermain peran menurut (Depdikbud 1998:37) adalah
memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak dengan tujuan
untuk mengembangkan daya khayal (imajinasi) dan penghayatan terhadap
bahan pengembangan yang dilaksanakan. Dengan demikian metode bermain
peran memiliki makna mendramatisasikan cara tingkah laku di dalam
hubungan sosial, dan menekankan kenyataan anak diturut sertakan dalam
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memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah-masalah hubungan
sosial. (Jurnal EMPOWERMENT Vol 2, ISSN No. 2252-4738)
Sedangkan Menurut Moeslichtoen bermain peran adalah bermain
menggunakan daya khayal, yaitu menggunakan bahasa atau pura-pura
bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu atau orang tertentu, dan
binatang tertentu yang dalam dunia nyata tidak dilakukan. Moeslichatoen
(2004:38) Metode bermain peran akan dilakukan oleh anak untuk
memerankan suatu tokoh pilihannya dalam bentuk mikro dan makro. Dalam
kegiatan bermain peran makro, anak akan merencanakan secara langsung
tokoh sesuai keinginnnya, seperti anak berperan sebagai dokter, pendidik,
hakim, polisi, petugas pemadam kebakaran. Dalam bermain peran mikro
dicirikan dengan kegiatan”mendalang” atau anak memainkan peran dengan
alat bantu seperti boneka, wayang-wayangan, miniatur binatang dan peralatan
berukuran kecil lainnya yang mendukung. Gunarti,W dkk. (2008: 25).
Metode bermain peran merupakan pembelajaran yang menyenangkan.
Menurut buku Metodik di Taman Kanak-kanak Depdiknas dalam Musfiroh
salah satu tujuan dari bermain peran adalah melatih anak berbicara dengan
lancar. Kegiatan bermain peran ini pernah dilakukan oleh nabi Muhammad
SAW bersama cucu-cucu beliau, yaitu Hasan dan Husen. Di mana Hasan dan
Husen bermain seraya menaiki punggung Nabi mereka seolah-olah berperang
sebagai penunggang kuda. Imam musbikin, (2010:107). Maka bermain peran
pada anak menyenangkan karena mereka melakukan seperti mereka
melakukan yang sebenarnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat
disimpulkan bahwa bermain peran adalah suatu kegiatan pembelajaran di
mana anak memerankan atau berpura-pura meniru beberapa tokoh yang
menyerupai sikap dan sifat tertentu dengan imajinasinya atau dunia khayalnya
seolah-olah mereka menjadi orang atau benda yang diperankannya.
3. Macam-macam Bentuk Bermain peran
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Pembentukan pola dalam bermain peran disesuaikan dengan tujuantujuan yang menuntut bentuk partisipasi tertentu, yaitu pemain, pengamat dan
pengkaji. Ada tiga macam bentuk dalam kegiatan bermain peran yaitu:
a. Bermain Peran Tunggal/Single Role-Playing
Pada pola organisasi ini mayoritas siswa bertindak sebagai
pengamat terhadappermainan yang sedang dipertunjukkan. Adapun tujuan
yang akan dicapai yaitumembentuk sikap dan nilai.
b. Bermain Peran Jamak/Multiple Role-Playing
Para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan banyak
anggota yang samadan penentunya disesuaikan dengan banyaknya peran
yang dibutuhkan
c. Bermain Peran Ulangan/Role Repetition
Peranan utama pada suatu drama dapat dilakukan oleh siswa secara
bergilir. Dalamhal ini setiap siswa belajar melakukan, mengamati, dan
membandingkan

perilaku

yang

dimainkan

pemeran

sebelumnya.

Roestiyah (2001:20) Agar terlihat seperti mereka melakukannya dengan
sebenarnya Dengan adanya tiga pola organisasi dalam kegiatan bermain
peran ini setiap anak mempunyai hak yang sama, baik sebagai pengamat,
bermain kelompok maupun peranan utama, karena dalam kegiatan ini
anak akan diberikan tugas secara bergiliran atau bergantian.
4. Tujuan dan Manfaat Bermain Peran
Adapun Tujuan Model pembelajaran bermain peran ini lebih
menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Metode
ini juga lebih memfokuskan pada proses interaksi sosial anak. Metode
bermain peran juga memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan
bahasa untuk berhubungan dengan orang lain, Menurut Zuhaerini (2007;56)
Metode ini digunakan apabila pelajaran dimaksudkan untuk:
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a. Menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang
banyak, dan berdasarkan pertimbangan lebih baik dilakukan langsung
daripada diceritakan, karena akan lebih jelas dan dapat dihayati oleh anak.
b. Melatih anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah
sosial-psikologis. dan
c. Melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul dan memberi kemungkinan
bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalahnya.
Manfaat yang dapat diambil dari bermain peran adalah:
a. Bermain peran dapat memberikan pemahaman secara praktis, dimana
anak tanpa sadar menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap materi yang
telah dan sedang mereka pelajari.
b. Dapat melatih kemampuan percaya diri, keberanian, spontanitas,
kerjasama, kompromi, reaksi emosi yang wajar, tenggang rasa,
kepemimpinan, dan inisiatif.
c. Bermain peran dapat memberikan kepada anak kesenangan karena
bermain peran pada dasarnya adalah permainan. Dengan bermain anak
akan merasa senang karena bermain adalah dunia anak.
5. Fungsi Main Peran
Metode bermain peran di taman kanak-kanak mempunyai beberapa
fungsi yaitu:
a. Mempertahankan keseimbangan
Bermain peran juga dapat memberikan penyaluran dorongan emosi
secara aman. Dengan adanya kegiatan bermain peran anak dapat
mengekspresikan perasaan serta emosi sepuas-puasnya, akan tetapi harus
pada peraturan permainan yang telah ditentukan sebelum anak bermain.
b. Mengembangkan kemandirian anak
Dengan adanya peran yang dimainkan, anak akan menghayati dan
belajar bertanggung jawab dalam memerankannya, seperti: peran menjadi
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anak saleh, peran menjadi kakak yang menyayangi adik-adiknya, dan lain
sebagainya.
c. Mengantisipasi peran yang akan dijalani di masa yang akan datang
Meskipun anak-anak berpura-pura berperan sebagai ibu/ayah, supir
truk, perawat dan lain sebagainya, sebenarnya kegiatan tersebut
merupakan upaya untuk mempersiapkan anak melaksanakan peran
tersebut kelak.
d. Meningkatkan keterampilan sosial anak
Dengan kegiatan ini akan membantu anak mengembangkan
keterampilan sosialnya, tidak memaksakan kehendak, mau berbagi dengan
teman, menyayangi sesama teman.
e. Meningkatkan keterampilan berbahasa anak
Bermain peran ini adalah permainan yang menggunakan daya
khayal/imajinasi yaitu dengan menggunakan bahasa dan alat/benda.
Moeslichatoen (2004:35). Tentunya untuk menghidupkan suasana dalam
permainan

diperlukan

komunikasi

antar

pemain,

hal

ini

dapat

mengembangkan keterampilan berbahasa anak melalui pengucapan
kosakata yang bertambah banyak.
6. Main peran dalam meningkatkan bahasa anak
a. Pengertian Bahasa
Bahasa menjadi bidikan dalam Pendidikan di PAUD, perlu
ditekankan bahwa semua anak sejak lahir memiliki potensi yang besar.
Dan salah satu potensi tersebut adalah bahasa. Ranah bahasa bertujuan
untuk membaca dan menganalisa kecendrungan bahasa anak. Apalagi jika
seorang anak yang memiliki potensi yang besar terhadapbahasa, seorang
guru tinggal memaksimalkannya. Menurut (May Lwin dkk dalam
Fahrudin 2018: 57) kecerdasa bahasa adalah kemampuan untuk menyusun
ppikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara kompeten
melalui kata-kata, seperti bicara, membaca, dan menulis.
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti bahasa adalah
sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh suatu
masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengindentifikasi diri.
Menurut Tadkiroatun musfiroh bahwa bahasa anak berkembang
dari wujud yang paling sederhana menggunakan ke wujud yang rumit.
Anak mula-mula mengeluarkan bunyi non lingual ke bunyi bahasa yang
bermakna, setelah itu anak mencapai tahap meraba, dilanjutkan dengan
tahap satu kata lalu dua kata dan seterusnya. Anak membutuhkan proses
dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga dapat lancar dalam
mengungkapkan pikirannya terutama dalam meningkatkan kemampuan
bahasa nya.
b. Meningkatkan Bahasa Anak Usia Dini
Meningkatkan bahasa anak merupkan suatu hal yang perlu
dirangsang sedini mungkin dengan tepat dan diberikan secara teratur.
peningkatan bahasa anak adalah sebagai salah satu dari kemampuan dasar
yang harus dimiliki anak-anak, terdiri dari peningkatan bicara,
peningkatan menulis, peningkatan membaca, dan peningkatan menyimak.
Oleh karena itu kemampuan dasar bahasa anak yang hrus dimiliki yakni
bicara, menulis, membaca dan menyimak (Departemen Pendidikan
Nasional 2004:15)
Meningkatkan bahasa anak merupakan kemampuan anak untuk
dapat

mengekspresikan

segala

pikiran

dalam

peningkatan bahasa anak mencakup empat

bentuk

ungkapan.

keterampilan. Empat

keterampilan bahasa yang dimaksud meliputi keterampilan menyimak,
keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan
menulis. Meningkatnya bahasa anak-anak meningkatkan secara bertahap
sehingga memerlukan ketekunan baik dari anak sendiri maupun bagi guru
atau orang tua dalam memberikan rangsangan.(Santrok, John. W
2007:357) John W. Santrock membagi peningkatan bahasa menjadi 3
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tahapan. Tahap peningkatan bahasa antara lain peningkatan bahasa pada
masa bayi (0-2 tahun), masa kanak-kanak awal (3-6 tahun), dan masa
kanak-kanak menengah sampai akhir (7 tahun keatas). Meningkatnya
bahasa anak usia dini merupakan tahapan kemampuananak mulai
kemampuan berbicara sampai dengan kemampuan memahami sebuah
pembicaraan dari orang lain.
Owens,1988 dalam Bevely Otto 2015:4 mengemukakan 3 hal yang
perlu diketahui dalam peningkatan bahasa pada anak. Pertama adalah
perbedaan antara bahasa dan kemampuan berbicara. Bahasa merupakan
sistem tata bahasa, sedangkan kemampuan bicara merupakan ungkapan
dalam bentuk kata-kata. Kedua pertumbuhan bahasa yaitu bersifat
pengertian atau reseptif dan bersifat ekspresif. Kemampuan untuk
memahami merupakan kemampuan reseptif, sedangkan kemampuan
kemampuan menunjukan bahasa merupakan ekspresif. Ketiga komunikasi
diri pada saat berhayal perlu dibatasi.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa
peningkatan bahasa anak memegang peran penting dalam meningkatnya
anak, khususnya tingkat kemampuan berbahasa di taman kanak-kanak,
sehingga anak-anak mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat
meningkatkan potensinya. Meningkatnya bahasa anak usia dini khususnya
di taman kanak-kanak berada pada masa kanak-kanak awal yang terdiri
dari kemampuan berbicara, kemampuan membaca, kemampuan menulis,
dan kemampuan menyimak. Meningkatnya bahasa tersebut membantu
anak-anak dalam berbahasa baik secara reseptif maupun secara ekspresif
anak maka kemampuan bahasa anak akan meningkat secara optimal.
c. Fungsi Bahasa pada Anak Usia Dini
Bahasa memiliki fungsi bagi anak, yaitu sebagai alat untuk
mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan dasar pada anak
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usia dini. Secara khusus Gardner mengemukakan bahwa fungsi bagi anak
usia dini adalah untuk menembangkan suatu ekspresi dan perasaan anak
usia dini. Imajinasi dan pikiran juga termasuk kedalam sebuah bahasa
anak usia dini.
DEPDIKNAS

menjelaskan

beberapa

fungsi

pengembangan

kemampuan berbahasa bagi anak usia dini yaitu:
1) Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang yang ada disekitarnya
2) Sebagai alat yang dapat mengembangkan kemampuan intelektual pada
Anak
3) Sebagai alat yang dapat mengembangkan ekspresi pada anak
4) Sebagai alat yang dapat menyatakan suatu perasaan dan pikiran anak
kepada orang lain yang ada disekitarnya (Depdiknas. 2000)
Komunikasi pada anak juga memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu
meliputi :
1) Bahasa Reseftif adalah bahasa yang pasif. Bahasa reseftif memiliki
tujuan yaitu: membantu anak dalam mengembangkan kemampuan
mendengarkan

pada

anak,

mengidentifikasi konsep

dapat

membantu

anak

melalui pemahaman kata-kata,

dalam
dapat

meningkatkan kemampuan anak untuk merespon pembelajaran
langsung, dan dapat membantu anak untuk mengkreasi setiap
komunikasi lainnya.
2) Bahasa Ekspresif adalah bahasa yang bisa membantu anak untuk
mengekspresikan keinginan anak dan perasaan anak.
3) Komunikasi non verbal Komunikasi ini dapat membantu para anak
untuk mengekspresikan suatu perasaan dan emosinya melalui ekspresi
wajah sang anak. Selain itu komunikasi non verbal ini mampu untuk
mendorong sang anak menggunakan kontak mata ketika ia sedang
berinteraksi denag orang yang ada disekitarnya.
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4) Mengingat dan membedakan Anak mampu meningkatkan kemampuan
anak untuk mengingat, membangun, dan mengurutkan
Perencanaan pembelajaran pada program PAUD merupakan satu
kesatuan utuh yang mengacu pada Menu Pembelajaran Pada Anak Usia Dini
(Menu Pembelajaran Generik), disusun oleh tim pendidik dan pengelola
(Tenaga Kependidikan) secara bertahap, dan sistematis, mulai dari Rencana
Pembelajaran Tahunan (RPT), Rencana Pembelajaran Bulanan (RPB),
Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM), hingga Rencana Pembelajaran
Harian (RPH). Rencana Pembelajaran Tahunan (RPT) memuat aspek
perkembangan dan indikatornya, konsep yang dikembangkan, alokasi waktu,
rencana tema. Dalam menentukan di atas, pendidik perlu memperhatikan
kalender akademik serta program kerja lembaga. Rencana Pembelajaran
Bulanan (RPB) disusun berdasarkan pengembangan tema dan Rencana
Pembelajaran Tahunan. Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM) merupakan
turunan dari rencana pembelajaran bulanan. Rencana Pembelajaran Mingguan
ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembelajaran
Harian. Rencana Pembelajaran Mingguan ini, memuat tujuan pembelajaran,
konsep-konsep, kosakata, indikator perkembangan, kegiatan pendukung, lagu,
sajak, cerita. Sedangkan langkah terakhir adalah menyusun Rencana
Pembelajaran Harian (RPH). Rencana Pembelajaran Harian merupakan
penjabaran dari Rencan Pembelajaran Mingguan. Rencana Pembelajaran
Harian selain membahas satu topik pada hari tersebut, juga berisi kegiatan
main apa yang disiapkan untuk anak mencapai tujuan yang diharapkan.
Rencana Pembelajaran Harian dapat diulang-ulang untuk beberapa hari
pembelajaran. Rencana Pembelajaran Harian,

dapat

disusun dengan

menyesuaikan program masing-masing lembaga. Apakah menggunakan pola
pertemuan 2 jam, 2,5 jam, setengah hari, atau sehari penuh (Departemen
Pendidikan Nasional, 2016: 11-13).
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B. Studi Relevan
Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau yang
berhubungan dengan penellitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:
1. Hasil Penelitian

Skripsi

Heni

Perihatiningsih

(2017)

dengan Judul

“Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini melalui Permainan
PUZZLE huruf di TK Pinang Masak Universitas Jambi”. Permasalahan pokok
pada penelitian ini kurangnya perkembangan bahasa anak usia dini di TK
pinang Masak Universitas Jambi terutamama pada anak yang masih sulit
dalam berbicara dikarenakan kemampuan berbicara anak tidak lancar. Peneliti
mencoba meningkatkan perkembangan bahasa melalui permainan Puzzle
huruf. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Hasil dari
penelitian ini menunjukkan siklus I perkembangan bahasa anak 45,2 % dan
pada pelaksanaan Siklus II kemampuan berbahasa anak meningkat sebesar
77,1 %. Jadi bisa disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan
perkembangan bahasa anak melalui Puzzle Huruf Berkembang dengan Baik.
2. Selanjutnya hasil penelitian Skripsi Nanan Kartni (2017) dengan judul
“Penerapan Metoda Bermain Peran Dalam Meningkatkan Keterampilan

Berbicara Anak di TK Negeri Pembina Kota Bandung”. Permasalahan
pokok pada latar belakang masalah tentang penerapan metode bermain
peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak penelitian ini
adalah kualitatif dengan hasil penellitian menunjukkan bahwa penerapan
metode bermain peran di TK pembinacukup efektif.
3. Kemudian hasil penelitian Skripsi dari Nevi Ermita (2018) dengan judul
“Penerapan Metode Bermain Peran untuk Meningkatkan Bahasa pada Anak
Usia Dini di TK Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung”.

Penelitian ini

berfokus pada penerapan metode main peran dalam meningkat bahasa anak
dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriftif. hasil

penelitian yang peneliti dapatkan bahwa hasil penelitian menunjukkan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

30

bahwa metode bermain peran dalam meningkatkan bahasa pada anak usia
dini di tk assalam 1 sukarame masih belum berkembang dengan sempurna
sebab ada salah satu langkah dalam bermain peran yang tidak di lakuakan
guru di tk assalam 1 sukarame Bandar lampung yakni mengumpulkan anak
untuk diberi pengarahan dan peraturan dalam permainan dan hal tersebutlah
yang menjadi penghambat perkembangan bahasa pada anak belum bisa
berkembang secara optimal.
Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka
dapt dinyatakan perbedaan-perbedaan dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan
berikut:
1. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heni Perihatiningsih (2017),
adalah meningkatkan kemampuan bahasa menggunakan Puzzle Bergambar
dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas
2. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanan Kartini (2017),
adalah meningkatkan keterampilan bebicara anak dengan menggunakan
metode main peran dengan jenis penelitian Kualitatif.
3. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevi Ermita (2018), adalah
meningkatkan bahasa anak melalui metode Bermain Peran dengan Jenis
Penelitian Kualitatif Deskriptif.
Jadi, dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulakan bahwa

penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak
usia dini. Bahwa ada hubungan antara kegiatan bermain peran dengan
keterampilan bahasa anak. Sehingga pendidik perlu menerapakan langkahlangkah metode bermain peran sesuai dengan teori yang pahami dimulai
dengan guru memilih sebuah tema yang akan di mainkan,guru membuat
naskah jalan cerita yang akan di perankan guru mengumpulkan anak untuk
diberi aturan dalam permainan, guru menjelaskan alat yang akan
digunakan, guru membagikan tugas pada anak yang akan dimainkan agar
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tidak berebut saat bermain, guru hanya mengawasi dan membantu saat
dibutuhkan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan dengan judul proposal penelitian tersebut, penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. karna pendekatan kualitatif
memiliki karakteristik yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis,
eksploratif,

dan mengalami perkembangan selama proses penelitian

berlangsung. Penelitian kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan
tekhnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari
situasi yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya
sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari
pengumpulan data yang shohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu
wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumentasi, dan dengan
melakukan triangulasi. Juga deskripsinya berdasarkan analisis data yang
shohih juga mulai dari display datanya, reduksi data, refleksi data, kajian
emic, dan etik terhadap data dan sampai kepada pengambilan kesimpulan
yang tinggi berdasarkan ukuran dependability, credibility, transferability, dan
confirmability (Satori dan Komariah, 2009:25).
Menurut Sugyono dalam Imam Gunawan (2015:81) masalah dalam
penelitian kualitatif bersifat sementara, tentave dan berkembang atau berganti
setelah

peneliti

berada

dilapangan.

Kemudian

penelitian

ini

akan

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang penerapan model
pembelajaran sentra main peran di TK Islam Terpadu Mutiara Hati Simpang
III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
2. Desain penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif,
dimana peneliti akan melakukan Observasi dan Wawancara terlebih dahulu
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dengan focus penelitian sesuai dengan latar belakang penelitian. Selanjutnya
peneliti akan memamparkan hasil penelitian sesuai dengan penelitian
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar
daripada angka.
B. Setting dan subjek Penelitian
1. Setting penelitian
Menurut Sugyono (2018:292) setting penelitian merupakan tempat
dimana keadaan, lokasi, dan situasi sosial tersebut akan diteliti.
Adapun penelitian ini dilakukan di TK IT Mutiara Hati yang
beralamatkan Jl. Sunan Kalijaga No. 115a, Simpang III sipin Kecamatan Kota
Baru Kota Jambi. Pemilihan lembaga tersebut sebagai tempat penelitian
bedasarkan apa yang dilihat dan diamati oleh peneliti sebagai suatu
permasalahan. Permasalahan penelitian yang akan menjadi objek relevan
dengan keadaan pokok sebagi permasalahan dalam penelitian ini. Alasan
memilih lembaga ini karena TK IT Mutiara Hati telah menerapkan Kurikulum
2013 dimana kurikulum tersebut tedapat model pembelajaran sentra salah
satunya Sentra Main Peran. Dengan adanya penerapan ini tujuan
pembelajaran akan tercapai secara optimal serta terarah dan teratur.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian

merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai

subjek atau sasaran dalam sebuah penelitian. Dimana subjek penelitian
memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh
peneliti. Dalam subjek penelitian ini menggunakan teknik sampling
purposive. Sampling Purposive adalah suatu teknik untuk menentukan sampel
penelitian dengan banyak pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data
yang diperoleh nantinya lebih refrensitif, atau subjek penelitian ini sesuai
dengan kebutuhan peneliti (Sugyono, 2018: 292).
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Adapun subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Kepala
Sekolah dan Guru di TK IT Mutiara Hati. Dimana kepala sekolah dan Guru
sentra main peran menjadi key informan yaitu mengetahui informasi pokok
yang diperlukan, Sedangkan 6 guru yang lain sebagai Responden. Peneliti
mengambil subjek peserta didik dengan rentan usia 5-6 tahun.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah data
Primer dan data sekunder, yaitu:
a. Data primer adalah data yang diambil langsung dan peneliti kepada
sumbernya, tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010:86)
b. Data sekunder adalah pendukung yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia
sebelumnya misalnya dari dokumentasi berupa profil sekolah dan struktur
organisasi atau publikasi lainnya, (Mukhtar, 2010: 90)
Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah riset
lapangan (field research) yang pengumpulan datanya dilakukan secara
langsung dengan mendatangi lokasi responden yang berada di TKIT Mutiara
Hati Kecamatan Kota Baru dimana metode analisis data yang digunakan
adalah analasis data kualitatif.Menurut Moleong (2000:2) penelitian kualitatif
tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.
Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data,
menyusun, menggunakan, serta menafsirkan data yang sudah ada.
2. Sumber data
Menurut Lofland dalam moleong (2017:157) sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dicatat
melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes,
pengambilan foto. Sumber tertulis terdiri dari buku, dan majalah ilmiah,
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sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2017:157159). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data
primer yaitu peneliti terlibat langsung dalam observasi partisipasi, berbagai
informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui
wawancara yaitu kepala sekolah TK IT Mutiara Hati dan Guru TK IT Mutiara
Hati.
a. Sumber data berupa manusia, meliputi Guru dan peserta didik
b. Sumber data berupa suasana dan kondisi di Lembaga PAUD IT Mutiara
Hati Kota Jambi
c. Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumen
resmi yang berkaitan dengan peserta didik baik jumlah siswa serta
kehidupan para peserta didik di TK IT Muiara Hati Kota Jambi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode
observasi, wawancara, dokumentasi.
1. Metode Observasi
Nasution dalam Sugiyono (2014:64) menyatakan bahwa observasi
adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh
melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai
alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun
yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Dari penjelasan dapat
disimpulkan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang
diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi dilakukan untuk
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mengetahui bagaimana Penerapan model pembelajaran sentra main peran di
TK IT Mutiara Hati Kecamatan Kota Baru kota Jambi serta apa saja faktorfaktor yang menjadi kelemahan dalam Sentra Main Peran tersebut.
2. Metode wawancara
Menurut Estenberg dalam Sugiyono (2014:72) wawancara merupakan
pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara
digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden
yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2016:137).
Stanbaick dalam Sugiyono (2014:72) mengemukakan bahwa dengan
wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam
tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang
terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.
Metode wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu
teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Metode ini peneliti
digunakan dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap objek
penelitian tentang Penelitian Penerapan Model Pembelajaran Sentra Main
Peran kepada Informan.
3. Metode Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

pelengkap

dari

penggunaan

metode

observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara,
akan lebih kredibel/dapat dipercaya (Sugiyono, 2014:83). Data tersebut
meliputi:
a.

Historis dan Geografi

b. Struktur Organisasi
c. Keadaan Sekolah
d. Keadaan Sarana dan Prasarana
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E. Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak uraian dari
hasil wawancara dan studi dokumentasi, data yang telah diperoleh akan dianalisis
secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.
Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah langkah-langkah
seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:247) yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari
berbagai sumber, yaitu dengan cara pengamatan yang kemudian dituliskan
dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumentasi pribadi, dokumen
resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Menurut Bogdan dan Biklen, catatan
lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami,
dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data-data refleksi terhadap data
dalam penelitian kualitatif (Moeleong, 2002:153). Dalam penelitian ini
pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan cara
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya dan mencarinya (Sugiyono, 2016:247).
Disini peneliti memfokuskan penelitian terhadap penerapan Model
Pembelajaran Sentra Main Peran dalam meningkatkan Bahasa Anak dengan
proses pertama yang harus dilalui peneliti adalah dengan mewawancarai guru
Sentra Main Peran selaku pengajar kemudian peneliti melakukan pengamatan
guru mengajar selama dilapangan
Reduksi data merupakan bagian dari proses analisa data yang
mempertegas, memperpendek, membuang hal-hal yang tidak penting dan
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mengatur data sedemikian rupa, dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, Reduksi data dilakukan secara
berulang-ulang untuk menghindari terjadinya kesalahan.
3. Display Data
Menurut

Sugiyono,

dengan

mendisplaykan

data,

maka

akan

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2016: 249).
Pada proses penyajian data, data yang telah dipilih melalui reduksi
data, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan, dan verbal secara sistematis
sehingga memudahkan untuk disimpulkan. Kalimat yang digunakan dalam
menyajikan data harus dipahami dengan mudah oleh pembaca. Jika perlu
penyajian

menggunakan

bagan-bagan

atau

table-tabel

untuk

dapat

menampilkan sajian data yang rapi dan mudah dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Menarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitasnya dan
objektifitas dari data-data yang telah direduksi (Sugiyono, 2016:243).
Kemudian yang terakhir disini adalah peneliti menarik kesimpulan dari data
yang direduksi kemudian data yang sudah di display.
Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif
atau analisis induktif yang mengemukakan pernyataan yang bersifat faktafakta dilapangan terlebih dahulu seperti fakta bahwa perkembangan kemajuan
anak dalam kemampuan Berbahasa Anak. Kemudian dilanjutkan atau dibawa
ke sifat yang lebih umum bahwa dengan kemampuan berbahasa anak anak
akan lebih mudah dalam berkomunikasi dimana dan dengan siapapun.
Maka ditarik kesimpulan bahwa Model Pembelajaran Sentra Main
Peran adalah salah satu metode pembelajaran yang cukup efektif untuk
diterapkan di Lembaga PAUD dalam meningkatkan Bahasa Anak.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Cara yang dilakukan untuk menguji keabsahan atau kebenaran data dalam
penelitian ini ialah menggunakan Triangulasi. Menurut Yusuf (2014:395)
Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk
mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.
Berdasrakan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Triangulasi
merupakan salah satu teknik dalam pengecekan data dari berbagi sumber yang
dilakukan dengan berbagi cara dan digunakan untuk mendapatkan hasil temuan
yang bersifat akurat dan kredibel. Peneliti perlu melakukan trianggulasi yaitu
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga
ada trianggulasi dari sumber/informan, trianggulasi dari teknik pengumpulan data,
dan trianggulasi waktu (Satori dan Komariah, 2010: 170-171).
1) Trianggulasi sumber yaitu cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah
dengan mencari data dari sumber ynag beragam yang masih terkait satu sama
lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari
berbagai sumber.
2) Trianggulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data
yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan
trianggulasi teknik yaitu dengan mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda.
3) Trianggulasi waktu yaitu peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan
ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan trianggulasi waktu.
Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi waktu dilakukan dengan cara
mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.peneliti yang melakukan
wawancara dipagi hari bisa mengecek disiang hari dan dikontrol lagi di sore
hari.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHAAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambar 4.1. Sekolah TK IT Mutiara Hati

Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati
1. Sejarah Sekolah
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati berdiri pada
tanggal 19 April 2003 dibawah naungan Yayasan Shohwah Jambi dibawah
pimpinan yayasan Zaenal Ekarosa, S.Pd.
a. Profil TK Islam Terpadu Mutiara Hati
Nama Lembaga

: TK Islam Terpadu Mutiara Hati

Alamat Lembaga

: Jl. Sunan Kalijaga No.79 Rt.16 Kelurahan
Simpang II Sipin Kecamatan Kota Baru Provinsi
Jambi 36126

Telepon / HP

: 0852-2551-0749

Status Lembaga

: Swasta

Tahun Pendirian

: 19 April 2003
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No. Akte Notaris Yayasan : 77 / 18 Desember 2015
No. Izin Operasional

: No. 420/0070/BPMPTSP/2018

No. NPSN

: 69905108

NPWP

: 03.020.970.4-331.000

Status Akreditasi

: Terakreditasi B

b.

Alamat dan Peta Lokasi Satuan Lembaga PAUD
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati terletak di Jalan
Sunan Kalijaga RT.16 No.79 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota
Baru Kota Jambi 36126.
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Gambar 4.2. Denah lokasi

Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati
2. Visi dan Misi PAUD Mutiara Hati
a. Visi :
Membentuk Generasi Yang Cerdas, Religius Dan Berkarakter.
b. Misi :
1) Menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah
SWT.
2) Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
3) Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif,
modern, terpadu dan religius.
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c. Tujuan :
1) Mendidik, mengasuh dan mengasah anak-anak agar mempunyai tingkat
kecerdasan (IQ) yang seimbang dengan tingkat emosional (EQ)

serta

kemampuan spiritual (SQ)
2) Mendidik anak agar mempunyai kreatifitas dan keterampilan yang tinggi.
3) Mendidik anak agar mempunyai dasar-dasar akhlaq Islami.
4) Mendidik anak agar mempunyai karakter yang Islami.
3. Kurikulum PAUD Mutiara Hati
a. Pengertian Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan
pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran,
program pengembangan dan beban belajar.
b. Aspek Perkembangan
Perkembangan

merupakan

perubahan

perilaku

yang

berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta
meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.
Aspek perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi:
1) Nilai agama dan moral meliputi: kemampuan mengenal nilai agama
yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan,
hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui
hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.
2) Fisik-motorik, meliputi:
a) motorik kasar: mencakup kemampuan gerakan tubuh secara
terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor,
dan mengikuti aturan;
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b) motorik halus: mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan
jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam
berbagai bentuk; dan
c) kesehatan dan perilaku keselamatan: mencakup berat badan, tinggi
badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku
hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.
3) Kognitif, meliputi:
1) Belajar

dan

pemecahan

masalah:

mencakup

kemampuan

memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari
dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan
pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;
2) Berfikir logis: mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola,
berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan
3) Berfikir simbolik: mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan,
dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu
merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk
gambar.
4) Bahasa, terdiri atas:
1) memahami bahasa reseptif: mencakup kemampuan memahami
cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan;
2) mengekspresikan

bahasa:

mencakup

kemampuan

bertanya,

menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan
kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan
perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan
5) Sosial-emosional, meliputi:
1) kesadaran diri: terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri,
mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu
menyesuaian diri dengan orang lain;
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2) rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain: mencakup
kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri
sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan
sesama; dan
3) perilaku prososial: mencakup kemampuan bermain dengan teman
sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai
hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan
berperilaku sopan.
6) Seni, meliputi: kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri,
berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni
lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi
karya seni, gerak dan tari, serta drama.
4. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)
STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses,
penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini. STPPA merupakan acuan yang dipergunakan
dalam pengembangan kurikulum PAUD.
Pentahapan usia dalam STPPA terdiri dari:
a.

Tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 36 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan.

b.

Tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4
tahun.

c.

Tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6
tahun.
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Berikut Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)
Kelompok Usia 4 –6 Tahun:
Tabel 4.1. Tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak
1. Menyimak perkataan orang lain
(bahasa ibu atau bahasa lainnya).
2. Mengerti dua perintah yang
diberikan bersamaan.
3. Memahami cerita yang
dibacakan.
4. Mengenal perbendaharaan kata
mengenai kata sifat (nakal, pelit,
baik hati, berani, baik, jelek, dsb).
5. Mendengar dan membedakan
bunyi-bunyian dalam Bahasa
Indonesia (contoh, bunyi dan
ucapan harus sama).
B. Mengungkapkan 1. Mengulang kalimat sederhana.
Bahasa
2. Bertanya dengan kalimat yang
benar.
3. Menjawab pertanyaan sesuai
pertanyaan.
4. Mengungkapkan perasaan dengan
kata sifat (baik, senang, nakal,
pelit, baik hati, berani, baik, jelek,
dsb).
5. Menyebutkan kata-kata yang
dikenal.
6. Mengutarakan pendapat kepada
orang lain.
7. Menyatakan alasan terhadap
sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan.
8. Menceritakan kembali
cerita/dongeng yang pernah
didengar.
9. Memperkaya perbendaharaan
kata.
10. Berpartisipasi dalam percakapan.
I. Bahasa
A. Memahami
bahasa

1. Mengerti beberapa
perintah secara
bersamaan.
2. Mengulang kalimat yang
lebih kompleks.
3. Memahami aturan dalam
suatu permainan.
4. Senang dan menghargai
bacaan.

1. Menjawab pertanyaan
yang lebih kompleks.
2. Menyebutkan kelompok
gambar yang memiliki
bunyi yang sama.
3. Berkomunikasi secara
lisan, memiliki
perbendaharaan kata,
serta mengenal simbolsimbol untuk persiapan
membaca, menulis dan
berhitung.
4. Menyusun kalimat
sederhana dalam struktur
lengkap (pokok kalimatpredikat-keterangan).
5. Memiliki lebih banyak
kata-kata untuk
mengekpresikan ide pada
orang lain.
6. Melanjutkan sebagian
cerita/dongeng yang
telah diperdengarkan.
7. Menunjukkkan
pemahaman konsep-
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konsep dalam buku
cerita.

C. Keaksaraan

1. Mengenal simbol-simbol.
1. Menyebutkan simbol2. Mengenal suara–suara
simbol huruf yang
hewan/benda yang ada di
dikenal.
sekitarnya.
2. Mengenal suara huruf
3. Membuat coretan yang bermakna.
awal dari nama benda4. Meniru (menuliskan dan
benda yang ada di
mengucapkan) huruf A-Z.
sekitarnya.
3. Menyebutkan kelompok
gambar yang memiliki
bunyi/huruf awal yang
sama.
4. Memahami hubungan
antara bunyi dan bentuk
huruf.
5. Membaca nama sendiri.
6. Menuliskan nama
sendiri.
7. Memahami arti kata
dalam cerita.
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati

a. Kompetensi Inti
Kompetensi Inti Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
merupakan

gambaran

pencapaian

Standar

Tingkat

Pencapaian

Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun.
Kompetensi inti mencakup:
1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.
2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Uraian tentang kompetensi PAUD dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
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Tabel 4.2. kompetensi inti

KI-1
KI-2

KI-3

KI-4

KOMPETENSI INTI
Menerima ajaran agama yang dianutnya.
Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri,
disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain,
mampu menyesuaikan diri, tanggungjawab, jujur, rendah hati dan santun dalam
berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman.
Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi,
seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara:
mengamati dengan indera (melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba);
menanya; mengumpulkan informasi; menalar, dan mengomunikasikan melalui
kegiatan bermain.
Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui
bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta
mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia.
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati

b. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks
muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang
mengacu pada Kompetensi Inti.
Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan
karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program
pengembangan.
Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan
pengelompokkan kompetensi inti yaitu:
1) Kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka
menjabarkan KI-1;
2) Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka
menjabarkan KI-2;
3) Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka
menjabarkan KI-3; dan
4) Kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka
menjabarkan KI-4.
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Tabel 4.3. kompetensi dasar-kompetensi inti
KOMPETENSI INTI
KI-1. Menerima ajaran agama yang
dianutnya.

KI-2. Memiliki perilaku hidup sehat, rasa
ingin tahu, kreatif dan estetis,
percaya diri, disiplin, mandiri,
peduli, mampu menghargai dan
toleran kepada orang lain, mampu
menyesuaikan diri, jujur, rendah hati
dan santun dalam berinteraksi
dengan keluarga, pendidik, dan
teman.

KOMPETENSI DASAR
1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui
ciptaan-Nya.
1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain,
dan lingkungan sekitar sebagai rasa
syukur kepada Tuhan.
1.1. Memiliki perilaku yang
mencerminkan hidup sehat.
1.2. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap ingin tahu.
1.3. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap kreatif.
1.4. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap estetis.
1.5. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap percaya diri.
1.6. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap taat terhadap
aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan.
1.7. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap sabar (mau
menunggu giliran, mau mendengar
ketika orang lain berbicara) untuk
melatih kedisiplinan.
1.8. Memiliki perilaku yang
mencerminkan kemandirian.
1.9. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap peduli dan mau
membantu jika diminta bantuannya.
1.10. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai
dan toleran kepada orang lain.
1.11. Memiliki perilaku yang dapat
menye-suaikan diri.
1.12. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
tanggungjawab.
1.13. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap jujur.
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KI-3. Mengenali diri, keluarga, teman,
pendidik, lingkungan
sekitar,agama,teknologi, seni, dan
budaya di rumah, tempat bermain
dan satuan PAUD dengan cara:
mengamati dengan indera (melihat,
mendengar, menghidu, merasa,
meraba); menanya; mengumpulkan
informasi; menalar; dan
mengomunikasikan melalui kegiatan
bermain.

1.14. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati dan
santun kepada orang tua, pendidik,
dan teman.
1.1. Mengenal kegiatan beribadah seharihari.
1.2. Mengenal perilaku baik sebagai
cerminan akhlak mulia
1.3. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan
gerakannya untuk pengembangan
motorik kasar dan motorik halus.
1.4. Mengetahui cara hidup sehat
1.5. Mengetahui cara memecahkan
masalah sehari-hari dan berperilaku
kreatif.
1.6. Mengenal benda-benda disekitarnya
(nama, warna, bentuk, ukuran, pola,
sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciriciri lainnya).
1.7. Mengenal lingkungan sosial
(keluarga, teman, tempat tinggal,
tempat ibadah, budaya, transportasi).
1.8. Mengenal lingkungan alam (hewan,
tanaman, cuaca, tanah, air, batubatuan, dll).
1.9. Mengenal teknologi sederhana
(peralatan rumah tangga, peralatan
bermain, peralatan pertukangan, dll).
1.10. Memahami bahasa reseptif
(menyimak dan membaca).
1.11. Memahami bahasa ekspresif
(mengungkapkan bahasa secara
verbal dan non verbal).
1.12. Mengenal keaksaraan awal melalui
bermain.
1.13. Mengenal emosi diri dan orang lain.
1.14. Mengenali kebutuhan, keinginan,
dan minat diri.
1.15. Mengenal berbagai karya dan
aktivitas seni.
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KI-4. Menunjukkan yang diketahui,
dirasakan, dibutuhkan, dan
dipikirkan melalui bahasa, musik,
gerakan, dan karya secara produktif
dan kreatif, serta mencerminkan
perilaku anak berakhlak mulia.

1.1. Melakukan kegiatan beribadah
sehari-hari dengan tuntunan orang
dewasa.
1.2. Menunjukkan perilaku santun
sebagai cerminan akhlak mulia.
1.3. Menggunakan anggota tubuh untuk
pengembangan motorik kasar dan
halus.
1.4. Mampu menolong diri sendiri untuk
hidup sehat.
1.5. Menyelesaikan masalah sehari-hari
secara kreatif.
1.6. Menyampaikan tentang apa dan
bagaimana benda-benda di sekitar
yang dikenalnya (nama, warna,
bentuk, ukuran, pola, sifat, suara,
tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya)
melalui berbagai hasil karya.
1.7. Menyajikan berbagai karya yang
berhubungan dengan lingkungan
sosial (keluarga, teman, tempat
tinggal, tempat ibadah, budaya,
transportasi) dalam bentuk gambar,
bercerita, bernyanyi, dan gerak
tubuh
1.8. Menyajikan berbagai karya yang
berhubungan dengan lingkungan
alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah,
air, batu-batuan, dll) dalam bentuk
gambar, bercerita, bernyanyi, dan
gerak tubuh.
1.9. Menggunakan teknologi sederhana
untuk menyelesaikan tugas dan
kegiatannya (peralatan rumah
tangga, peralatan bermain, peralatan
pertukangan, dll).
1.10. Menunjukkan kemampuan
berbahasa reseptif (menyimak dan
membaca).
1.11. Menunjukkan kemampuan
berbahasa ekspresif
(mengungkapkan bahasa secara
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verbal dan non verbal).
1.12. Menunjukkan kemampuan
keaksaraan awal dalam berbagai
bentuk karya.
1.13. Menunjukkan reaksi emosi diri
secara wajar.
1.14. Mengungkapkan kebutuhan,
keinginan dan minat diri dengan cara
yang tepat.
1.15. Menunjukkan karya dan aktivitas
seni dengan menggunakan berbagai
media.
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati
c. Muatan Kurikulum TKIT Mutiara Hati
1) Pembentukan Prilaku, meliputi:
a)

Al-Qur’an: sebagai upaya untuk membiasakan anak mengenal bacaan
Al-Qur’an sejak dini maka pembelajaran Al-Qur’an merupakan
prioritas utama bagi anak, dengan motto “Al Qur’an bagian hidupku”
seluruh pendidik dan orang tua yang ada dilingkungan sekolah selalu
berusaha mendekatkan Al-Qur’an pada anak dalam kehidupan seharihari sebagai pedoman kehidupan mereka. Kegiatan pengenalan huruf
hijaiyah dilaksanakan selama 60 menit setiap pertemuan di rancang
dengan suasana bermain dengan menggunakan metode Kibar,
mengenal huruf hijaiyah sebagai dasar mereka dalam belajar
membaca Al-Qur’an di jenjang Sekolah Dasar.

b) Aqidah yang didalamnya mencakup:
a)

Pengucapkan dua kalimat syahadat.

b) Pengenalan sifat-sifat Allah SWT (melalui ciptaan, lagu dsb).
c)
c)

Pengenalan keluarga dan sahabat Rasulullah SAW.

Ibadah, meliputi:
a)

Pengenalan Rukun Islam.

b) Pengenal gerakan-gerakan sholat dengan benar.
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c)

Pengenalan gerakan wudhu yang benar.

d) Doa-doa harian.
e)

Hadits-hadits pendek.

f)

Surat-surah juz 30.

g) Pengenalan dan penggunaan kalimat Thoyyibah.
d) Aqidah, meliputi:
a)

Mengenal tata tertib di rumah dan di sekolah.

b) Mengenal tata cara bergaul dengan orang lain.
c)

Berlatih mengendalikan emosi.

d) Mulai menunjukkan kemandirian.
e)

Mulai memiliki kepedulian.

f)

Anak mampu menjaga keamanan dirinya sendiri.

g) Mengenal rasa tanggung jawab.
h) Berlatih berani dan menunjukkan rasa percaya diri.
2) Sosial, Emosional dan Kemandirian dengan tujuan:
1) Anak dapat belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.
2) Berlatih untuk mengendalikan emosi.
3) Mau mengucap maaf, tolong dan terima kasih.
4) Berlatih melayani diri sendiri (meletakkan tas, sepatu, mainan pada
tempatnya).
3) Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar
Kemampuan dasar ini merupakan panduan dari 3 aspek yang
terdiri dari:
1) Pengembangan Bahasa, yang bertujuan untuk melatih anak untuk
dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya secara sederhana
sesuai proses perkembangan anak yang dikembangkan melalui:
a)

Dapat mendengarkan informasi lisan.

b) Dapat

mengungkapkan

keinginannya

melalui

ungkapan

sederhana.
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c)

Dapat mengenal simbol-simbol.

d) Dapat menghasilkan coretan-coretan sederhana.
2) Pengembangan

Kognitif,

bertujuan

untuk

Mengembangkan

kemampuan berpikir anak untuk dapat memahami konsep sederhana
dan melakukan klasifikasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari,
yang didalamnya meliputi kemampuan:
a)

Mengenal bentuk.

b) Pengenalan angka.
c)

Pengenalan angka 1-20.

3) Pengembangan Fisik bertujuan untuk Anak memiliki kemampuan
melakukan koordinasi gerak, keterampilan gerak dasar sederhana
untuk meningkatkan kelenturan, keseimbangan dan kelincahan, serta
meningkatkan kesehatan badan.
d.

Alokasi Pembelajaran
Alokasi pembelajaran di satuan PAUD Taman Kanak-kanak
Islam Terpadu Mutiara Hati sebanyak 24 jam/60 menit (1.440 menit)
dalam seminggu. Kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama
5 hari mulai dari:
a.

Senin-Jum’at mulai pukul 07.30 – 11.00 wib.

b.

Sabtu mulai pukul 07.30 – 10.00 wib.

2. Struktur Organisasi PAUD Mutiara Hati
Adapun struktur organisasi PAUD Mutiara Hati kota jambi sebagai
berikut:
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Tabel 4.4. Struktur Organisasi Paud Mutiara Hati
Ketua Yayasan
Dr. H. Muhammad Nurung, Lc.,M.Ag
Kepala TKIT Mutiara Hati
Rasini, S.Pd
Tenaga Administrasi
Nita, S.Ei
TENAGA PENDIDIK
Sitti Hajrah, S.Pd

Tarminah, S.Pd

Yesi Gumala Sari, S.Pd

Nur Zahadah, A.md

Linda Rahmawati

Runikarina, WH, SP

Samidah, S.Ei
PESERTA DIDIK
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3.

Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
a.

Keadaan Guru
Tenaga pendidik di PAUD Mutiara Hati Kota Jambi mempunyai
tugas utama dalam mengelola pembelajaran untuk disampaikan kepada
siswa/siswi. Selain itu guru-guru di PAUD Mutiara Hati Kota Jambi juga
harus menjalankan tugas piket dan sebagai wali kelas.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan dalam
proses belajar mengajar seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab
untuk membina dan mengembangkan anak-anak didiknya. Adapun guruguru yang ada di PAUD Mutiara Hati Kota Jambi berjumlah 7 orang, dari
segi sumberdaya mengajar mereka rara-rata mempunyai kualifikasi sebagai
guru, baik dari lembaga pendidikan umum maupun dari pendidikan agama.
Berikut data perangkat lembaga PAUD Mutiara Hati Kota Jambi, antara lain:
Tabel 4.5. Keadaan Guru

No

Nama

Jabatan/Guru

Mengajar
Kelas

Pendidikan Terakhir

1

Rasini, S.Pd

Kepala Sekolah

S1 PAUD

2

Nita, S.EI

T.U

S1

3

Tarminah, S.Pd

Guru Kelas

B1

S1 PAUD

4

Guru Kelas

B2

S1 PAUD

5

Sitti Hajrah, S.Pd.
AUD
Runikarina WH, SP

Guru Kelas

B3

S1 Pertanian

6

Nur Zahadah, A.Md

Guru Kelas

B4

DIII

7

Yesi Gumala Sari, S.Pd

Guru Kelas

A

S1 Pend. Eko

8

Linda Rahmawati, S.Pt

Guru Kelas

KB

S1 Perternakan

9

Samidah, S.Ei

Guru Tahfidz

B/A/KB

S1

10

Septi Pratiwi

Guru kelas

TPA

11

Misridesi, S.P

Guru
TPA
pendamping
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati

S1
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Berdasarkan table tersebut diatas terlihat bahwa hampir seluruh guru yang
ada di TK IT Mutiara Hati merupakan Lulusan Sarjana dan Satu diantaranya
lulusan DIII serta Dua diantaranya lulusan Sarjana Non-Kependidikan
b.

Keadaan Anak Didik TK IT Mutiara Hati
Rekapitulasi Jumlah Anak TK Islam Terpadu Mutiara Hati, antara
lain:
Tabel 4.6. Keadaan Anak Didik
No

Tahun Ajaran

Jumlah Anak
TK

KB

TPA

1

2009/2010

59

28

26

2

2010/2011

57

13

25

3

2011/2012

75

14

33

4

2012/2013

80

28

22

5

2013/2014

77

26

23

6

2014/2015

83

28

23

7

2015/2016

87

18

24

8

2016/2017

77

18

23

9

2017/2018

70

16

15

10

2018/2019

86

-

14

11

2019/2020

63

5

12

Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati
4.

Keadaan Sarana dan Prasarana
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati memiliki gedung
permanen diatas luas tanah ± 382m2. Bangunan TK Islam Terpadu Mutiara Hati
memiliki 9 ruang yang dipergunakan untuk : (1) 6 ruang kelas TK (2) 1 ruang
kantor (3) 2 ruang WC dan tempat berwudhu, dan (4) gudang. Untuk mengetahui
lebih rinci tentang sarana yang dimiliki dapat dilihat tabel berikut:
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Tabel 4.7. Keadaan Sarana dan Prasarana
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angnan/Ruang
Jumlah
Ukuran
Ruang kelas
3
6x5m
Ruang kelas
3
3x5m
Ruang kantor/ Adm
1
5x5m
Tempat Bermain Outdoor
1
6x6m
Wc
2
2 x 1.5 m
Gudang
1
1.5 x 2 m
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati

Kondisi
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Sarana dan prasarana di TK IT Mutiara Hati terdiri dari fasilitas umum
dan fasilitas sentra. Fasilitas umum terdiri dari sarana dan prasarana
keseluruhan yang ada disekolah sedangkan fasilitas sentra adalah sarana dan
prasarana yang ada didalam sentra. Adapun sarana dan prasarananya sebagai
berikut:
a. Sarana dan prasarana umum
Fasilitas umum ialah semua sarana dan prasarana yang dimiliki
sekolah. Sarana dan prasarana sekilah meliputi: sentra, halaman, alat
permainan edukatif/APE (indoor dan outdoor), toilet, tempat cuci tangan,
kantor, gedung, dapur, tempat parkir, papan pengumuman, dan buku
bacaan.
Tabel 4.8. Keadaan Sarana dan Prasana Umum
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objek
Sentra
Halaman
APE
Toilet
Tempat Cuci Tangan
Kantor
Gedung
Dapur
Tempat Parkir
Papan Pengumuman

Keterangan
Ada
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tidak
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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11. Buku Bacaan
√
Sumber: Dokumentansi TK IT Mutiara Hati

−

b. Sarana dan Prasana Sentra
Sarana dan prasarana sentra adalah seluruh fasilitas yang ada
didalam sentra dan digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.
Adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi Rak Sepatu, Rak
Buku,Tempat Tas, Lemari APE, Papan Tulis, Meja, Karpet, Kipas Angin,
Jam dinding, Alat Kebersihan, penerangan.
Table 4.9. Keadaan Sarana dan Prasana Sentra
Keterangan
Ada
Tidak
1. Rak sepatu
√
−
2. Rak buku
√
−
3. Tempat tas
√
−
4. Lemari APE
√
−
5. Papan tulis
√
−
6. Meja
√
−
7. Karpet
√
−
8. Kipas angin
√
−
9. Jam dinding
√
−
10. Alat kebersihan
√
−
11. Penerangan (Lampu)
√
−
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati
No

a.

Objek

Media Pendidikan
Tabel 4.10. Keadaan Media Pendidikan
No
Jenis Media
Jumlah
Satuan
1.
Perangkat computer
1
Unit
2.
Printer
1
Unit
3.
Proyektor
1
Unit
4.
Layar proyektor
1
Unit
5.
DVD player
1
Unit
6.
Sound system
1
Unit
7.
TOA
1
Unit
Sumber: Dokumentasi TK IT Mutiara Hati

Kondisi
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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b. Perabot Sekolah
Tabel 4.11. Keadaan Perabot Sekolah
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jenis Perabotan Sekolah
Meja/Kursi kepala sekolah
Meja/kursi Tamu
Permadani/karpet
Meja siswa
Kursi siswa
Meja computer
Rak/Lemari kelas
Meja TU
Papan tulis
Papan data kantor
Madding

Jumlah
1
1
10
20
4
1
18
1
9
2
1

Satuan
Set
Set
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit

Kondisi
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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B. Temuan khusus
Berdasarkan hasil Penelitian pada tanggal 05 Februari sampai dengan 05
Mei 202 pada anak kelompok B1 di TK IT Mutiara Hati Kota Baru Kota jambi
maka dapat di ketahui bahwa penerapan metode bermain peran untuk
meningkatkan bahasa pada anak. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana
penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini
di TK IT Mutiara Hati Kota Baru Kota Jambi

1. Persiapan pembelajaran sentra main peran di TK IT Mutiara Hati
Kota Baru Kota Jambi.
Sentra main peran merupakan sebuah metode pembelajaran yang
umumnya di berikan untuk anak-anak, dalam metode ini anak-anak akan
bermain dalam berpura-pura dan menirukan pengalaman yang di dapat dalam
dunia nyatanya. Dalam kegiatan main di sentra main peran anak dapat
mengembangkan

kemampuannya

bersosialisasi,

mengikuti

prosedur,

bereksperimen dan berbahasa.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka
peneliti mendapatkan penjelasan dari para narasumber mengenai persiapanpersiapan pembelajaran sentra main peran di TK IT Mutiara Hati Kota Jambi.
Dalam hal ini Bu Rasini, S.Pd selaku kepala sekolah memberikan alasan
mengapa memilih Model Pembelajaran sentra dalam wawancara yang telah
dilaksanakan yakni:
“karna pada dasarnya model pembelajaran sentra itu lebih efektif ya
sangat membantudan sangat efektif sekali untuk pembelajaran karna
disitu anak bisa bereksplorasi, anak bisa berimajinasi, dan anak itu
juga satu titik temu atau fokus dalam artian melingkar ya kalo kita
perbandingannya gini perlu kita garis bawahi bahwasanya semua
bentuk-bentuk pembelajaran itu sama ya entah itu sentra, kelompok,
area dan sebagainya itu sama, kenapa disini memilih sentra ya karna
memfokuskan anak satu banding 15 disitu kuncinya anak dengan
melingkar lebih focus dalam penanganana, lebih focus dalam
mengmati dengan banyak sedikit mudah-mudahan bisa membantu
membentuk karakter serta perkembangannya dalam berbahasa
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khusunya disentra main peran. Banyak orang beranggapan bahwa
sentra itu terkesan mahal padahal tidak disini gurunya yang dituntut
harus kreatif dan memanfaatkan barang bekas kalo mau gitu ya kalo
enggak mau ya mahal semuanya serba beli TK itu kan memang dunia
bermain gitu ya manfaatkan barang mainan itu tadi gitu lo, apa yang
ad disekitar anak itulah yang kita jadikan maian sebuah pembelajaran
gitu ya disitulah kalo menutur saya sentra itu tidak mahal”.
(wawancara, 2 maret 2020)
Sesuai penjelasan oleh narasumber mengenai TK IT Mutiara Hati
lebih memilih Model Pembelajaran Sentra maka peneliti menarik kesimpulan
bahwa Model Pembelajaran Sentra tersebut lebih efektif,

ini dikarnakan

didalam model pembelajaran BCCT berfokus pada anak yang dalam proses
pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran
dengan menggunakan pijakan yang meliputi pijakan lingkungan main, pijakan
sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main.
Kemudian dalam melaksanakan sebuah pembelajaran diperlukan
persiapan sebelum pelaksanaannya dalam hal ini ibu Rasini, S.Pd selaku
kepala sekolah TK IT Mutiara Hati Kota Baru kota Jambi memberikan
penjelasannya kepada peneliti sebagai berikut:
“ada itu namanya Rpph ya, sebelum melaksanakan pembelajaran kami
mengadakannya rapat setiap minggu, dan untuk program 1 semester
itu sudah di susun sebenarnya. Program semester itu sebelum awal
semester udah dibuat muatan Kd-Kd nya kemudian untuk Rppm
dibuat sebelum semester untuk sekitar 8 minggu atau 1 semester
Rppm, nah kalau Rpph itu dikumpulkan setiap seminggu sekali
masing-masing guru sentra. Sedangkan rapat bersama orang tua itu
sebulan sekali membahas tentang komite, kunjungan atauun kegiatan
program tahunan di TK, dan pembelajaran apa yang harus dicapai
oleh anak. Persiapan ini diikuti semua gura ya baik itu guru TU
maupun tahfidz intinya gini kami lakukan pekerjaan itu bersama”.
(wawancara 2 Maret 2020)
Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Tarminah, S.pd selaku guru kelas B1 sebagai
guru Sentra Main Peran mengenai persiapan-persiapan yang beliau lakukan
sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, sebagai berikut:
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“Pasti ada itu yang harus kami persiapkan Sebelum pembelajaran
berlangsung kami selalu mempersiapkan rpph terlebih dahulu agar
pembelajaran bisa berlangsung secara terstuktur dan rapi. Sehingga
tujuan pembelajaran mampu tercapai dengan baik”.(wawancara, 2 maret
2020)
Berdasarkan pernyataan oleh para narasumber diatas maka di TK IT
Mutiara Hati Kota jambi mengenai proses Persiapan selalu menyiapkan Rpph
terlebih dahulu. Setelah adanya Rpph pendidik disana mengumpulkan anak
untuk di beri pengarahan dan aturan dalam permainan seperti Tema dan Sub
tema minggu ini kemudian guru memberi rangsangan atau memberikan
sebuah sedikit penjelasan mengenai Tema dan Sub tema pada hari itu, tanpa
disuruh anak-anak akan langsung menceritakan pengetahuannya dan
pengalaman tentang tema tersebut.
Selanjutnya persiapan-persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan
persiapan penerapan sentra main peran tidak hanya sebatas Prota, Prosem,
Rppm, dan Rpph, masihh terdapat beberapa upaya atau tahap lagi yang
dilakukan dalam melaksanakan Penerapan Sentra Main Peran dalam
miningkatkan Bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah ibu Rasini,
S.Pd kepada peneliti yakni:
“Dan untuk pelatihan Alhamdulillah sudah punya sertifikat semuanya
untuk mengikuti diklat dasar karna bahwasanya untuk perkembangan
guru itu sendiri gitu ya jadi kunci sim pengajar itu ada di diklat dasar
tersebut, sim itu ibarat pengendara motor itu punya pegangan ya
meskipun dia tidak jurusan paud, Alhamdulillah TK IT Mutiara Hati
sudah semuanya mengikuti diklat dasar itu pelatihan tentang ke TK an,
pembelajaran-pembelajaran tentang ke TK an gitu ya yang mengacu
pada k13 sedangkan diklat lanjut itu lanjutan dari dikdat dasar itu tadi
membahas lebih detail lagi lebih mendalam lagi dan itu wajib diikuti
setiap guru yang mengadakan itu dari Diknas”(wawancara, 2 maret
2020)
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Hal ini juga selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh ibu
Tarminah, S.Pd kepada peneliti dalam wawancara yang telah dilaksanakan,
yakni:
“selain Rencana Pembelajaran itu ya masih ada yang lakukan sebagai
bentuk Persiapan diantaranya itu kami mengikuti pelatihan diklat dasar
itu pertiga tahun sekali jadi itu yang mengadakan dari dinas bekerja
sama dengan IGTKI kalo pelatihan JSIT itu bisa setahun sekali bisa 6
bulan sekali dan itu setiap guru dapat giliran”.(wawancara 2 Maret
2020)
Dari pemaparan oleh para narasumber diatas maka peneliti menarik
kesimpulan bahwa keadaan guru di TK IT Mutiara hati dalam mendukung
atau menunjang proses persiapan pembelajaran guru-guru telah mengikuti
pelatihan yang disebut dengan Diklat dasar dan Diklat Lanjutan yang
diselenggaran oleh Diknas artinya guru-guru telah mempunyai wawasan
ataupun bekal dalam penerapan model pembelajaran sentra yang mengacu
pada kurikulum PAUD 2013.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai
proses persiapan penerapan sentra main peran dalam meningkatkan bahasa
yang dilakukan di TK IT Mutiara Hati, maka peneliti menarik kesimpulan
bahwasanya: 1). Model pembelajaran lebih efektif dan efesien untuk
mengkondufsikan anak-anak dan membuatnya fokus serta lebih mudah untuk
guru

mengamati

anak

Mengapa

demikian,

karena

didalam

model

pembelajaran BCCT berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya
berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan
pijakan meliputi pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan
selama main, dan pijakan setelah main. 2). Sebelum melakukan proses
persiapan dalam melaksanakan pembelajaran guru sudah dibekali ilmu
pengetahuan yaitu melaui pelatihan yang disebut dengan diklat dasar dan
diklat lanjutan yang diikuti oleh semua guru yang di adakan oleh Diknas
setiap setahun sekali. 3). Selanjutnya guru akan merancang program-program

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

66

selama setahun yang disingkat Prota, program semester yang disingkat
Prosem, diperkecil menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
yang disingkat RPPM, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yang
disingkat RPPH. Jadi sebelum proses pelaksanaan pembelajaran penyusunan
program telah selesai kemudian untuk diterapkan pada 1 tahun kedepan.
2. Pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Sentra Main Peran di TK
IT Mutiara Hati Kota Jambi
Pendekatan

sentra

dilandasi

oleh

pendidikan

progresif

yang

menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan sentra bermuara
pada pencapaiaan semua aspek perkembangan anak yaitu Perkembangan Nilai
Agama dan Moral, Perkembangan Fisik Motorik, Perkembangan kognitif,
Perkembangan Sosial-Emosional, Perkembangan Bahasa, dan Perkembangan
Seni. Pelaksanaan pembelajaran menurut Depdiknas (2006:7) menyatakan
bahwa “pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa langkah yang harus
dilaksanakan diantaranya yaitu: membuka sentra secara bertahap sesuai
dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung lainnya, setiap kelompok
anak digilir untuk bermain di sentra sesuai dengan jadwal, berikan variasi dan
kesempatan main yang cukup agar anak tidak bosan dan tidak berebut, seiring
dengan kesiapan pendidik sarana pendukung dapat ditambahkan sentra baru
apabila sentra yang digunakan belum lengkap, lengkapilah setiap sentra
dengan perbagai jenis APE yang dibuat oleh pabrik ataupun bahan yang
dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan limbah”.
Langkah-langkah prosedur pembelajaran sentra tersebut memberikan
manfaat bagi anak usia dini meliputi:
a. Meningkatkan kreativitas anak dengan memberikan kesempatan pada
anak untuk bermain, bereksplorasi, dan menemukan kegiatan untuk
membantu memecahkan masalah, mempelajari keahliankeahlian dasar
dan memahami konsep-konsep baru.
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b. Melalui sentra, anak usia dini dapat memanipulasi objek dalam sentrasentra yang disediakan, mengembangkan percakapan dan bermain
peran serta belajar sesuai dengan tingkat dan langkah-langkah yang
anak inginkan.
c. Mengembangkan keahlian belajar yang mandiri karena adanya prinsip
kehendak sendiri (self directing) dan koreksi diri (self correcting) yang
alamiah terhadap berbagai alat disentra kegiatan.
1) Pelaksanaan Model Pembelajaran Sentra Main Peran
Pelaksanaan pembelajaran sentra main peran yang dideskripsikan
adalah kegiatan atau proses pembelajaran yang dilakukan. Proses
pembelajaran menggunakan BCCT (Beyond Centers and Circle Time)
meliputi pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama
main, dan pijakan setelah main.
a) Pijakan lingkungan main
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada Pukul
07:00-07:30 Sebelum anak datang, guru menyiapkan bahan dan alat main
yang akan digunakan sesuai rencana dan jadwal kegiatan hari ini yang
telah dirancang sebelumnya.
Sebagaimana yang diungkakan oleh Ibu Tarminah, S.Pd selaku
guru sentra kelas B1 sebagai berikut:
“biasanya nya ada jam 07:00-07:30 itu sebelum anak datang saya
menyiapkan bahan dan alat yang akan di gunakan untuk kegiatan pada
hari ini, contohnya itu ya pada Tema buah kelapa Setting pasar kelapa
nanti ada yang jualan buah kelapa, jual es kelapa, tukang parut kelapa
ada pembeli gitu apa yang harus persiapkan yang jelas itu kelapanya
dan alatnya”. (wawancara 2 Maret 2020)
Berdasarkan

keterangan

ada

wawancara

diatas

eneliti

menyimpulkan bahwasanya guru terlebih dahulu menyiapkan alat dan
bahan yang akan digunakan saat memulai kegiatan sentra, agar saat
kegiatan sentra bisa berjalan dengan baik.
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b) Pijakan sebelum main
Yang dilakukan guru berdasarkan hasil observasi peneliti diperoleh
data tentang pijakan sebelum main berikut ini: Pukul 07.30- 08.00 anak
diminta untuk berbaris sesuai kelompok kelasnya dihalaman sekolah, dan
salah satu dari perwakilan guru sesuai dengan jadwal piket pada hari senin
yang bertugas adalah buk yessi memandu anak untuk mengikuti upacara
diiringi dengan lagu indonesia raya dan salah satu lagu wajib yaitu padamu
negeri, serta salah satu dari anak menjadi dirigennya yang di pandu oleh
buk Yessi, setelah selesai upacara anak diajak untuk gerak lagu yang sudah
biasa dilakukan untuk melatih fisik motorik anak. Setelah selesai bernyanyi
anak-anak setelah itu anak- anak berdoa untuk masuk kekelas, sebelum
masuk kelas semua guru berbaris dan anak-anak antri untuk menyalami
guru-guru. Setelah selesai anak-anak dipersilahkan masuk kelas. Pukul
08:00- 08:05 toilet training, anak-anak dipersilahkan untuk ke toilet
ataupun untuk minum. Pukul 08:05-08:30 anak-anak diserahkan ke guru
kelas masing-masing, kemudian

sholat dhuha dikelas masing-masing.

Pukul 08:30-09:00 pembukaan pembiasaan/ murojaah. Pukul 09:00-09.30
kibar dan jurnal. Pukul 09:30-10:00 istirahat dan makan bersama.
Hal ini selaras dengan pernyataan hasil wawancara Ibu Tarminah,
S.Pd yakni:
“dari awal itu kita belajar atau melaksanakan sholat dhuha setalah
itu masuk materi pembiasaan seperti menghafal hadits, do’a, namanama surah dalam Al-qur’an, serta muroja’an surah pendek”.
Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pijakan
sebelum main dilakukan dengan

cara anak berbaris sesuai kelompok

kelasnya dihalaman sekolah kemudian setelah itu anak melakukan kegiatan
pembiasaan dikelas masing-masing
c) Pijakan selama main
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati bahwasanya pada
Pukul 10:00-11:00 anak dipersilahkan untuk memulai kegiatan sentra pada
hari ini yaitu dengan tema binatang sub tema binatang air dan sub-sub tema
ikan. Kegiatan pertama anak diajak untuk bermain yaitu mengenal huruf
“K” dengan cara mencari lalu melingkari huruf “K” tersebut pada kata
“ikan”, kegiatan kedua anak-anak diajak untuk tepuk ikan, kemudian
selannjutnya kegiatan ketiga anak-anak diajak untuk Setting peternakan
ikan disitu terdapat bagian-bagian yaitu peternak ikan, pemancing ikan,
pembeli ikan. Sebelum anak memulai kegiatanya ada beberapa tahapan
yaitu:


Guru mengumpulkan anak untuk diberikan pengarahan dan aturan
dalam bermain.



Membicarakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam bermain



Guru membagikan tugas kepada anak sebelum bermain sesuai dengan
kelompok yang sudah dipilih sebelumnya agar anak tidak berebut
dalam mengambil perannya



Guru tidak ikut bermain hanya mendampingi dan mengawasi saat
bermain
Hal ini diperjelas oleh guru kelas B1 yakni:
“guru pertama mengamati anak gimana anak berkomunikasi
dengan temannya pada saat main peran dengan temannya nanti
kalo misalnya ada penggunaan bahasa atau percakapan yang
kurang pas atau tidak sesuai guru diberikan motivasi dengan
memberbaikinya seharusnya bagaimana”.(wawancara 2 Maret
2020)



Kegiatannya tidak hanya sekali tetapi guru akan menukarkan peran
anak agar dapat bagian semua dan tidak bosan
Waktu telah menunjukkan pukul 11:00 artinya kegiatan
bermainan telah usai. Guru akan menghentikan semua kegiatan yang
dilakukan

anak dan merapikan bersama

alat dan bahan yang
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digunakan, setelah itu guru akan kembali mengumpulkan anak untuk
duduk melingkar dan menggulas kembali kegiatan yang telah
dilakukan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru kelas B1 yaitu ibu
Tarminah, S.Pd yakni:
“dilanjutkan kesentra pertama disentra itu kita menjelaskan hari ini
kita belajar apa dengan tema apa itukan nah disitu kita membaca
buku yang berkaitan dengan tema misalnya tema hari ini Binatang
air disitu ada apa saja ada peternak ikan, pemancing ikan, dan
pembeli ikan begitu” (wawancara 2 Maret 2020)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kegiatan saat pijakan selama main dilakukan guru
memberikan arahan serta peraturan dalam bermain membagikan tugas
masing-masing anak lagu guru hanya mendampingi dan mengawasi anak
karna memang Fungsi guru sebagai fasiliator dan motivator bagi anak,
ketika ada yang kurang tepat dalam bermain seperti sikap anak cara bicara
dan penggunaan bahasa guru akan meluruskan sebagaimana mestinya.
Guru juga memberitahukan pada anak ketika waktu main hampir habis dan
anak diminta menyelesaikan aktivitas mainnya dan membereskan alat dan
bahan.
d) Pijakan setelah main
Dari hasil observasi terlihat dalam RPPH pada pukul 11:00- 11:30
jenis kegiatan penutup/pulang guru menyesuaikan dengan jadwal yang ada
bahwa untuk bermain sudah habis dan waktunya membereskan alat dan
bahan yang digunakan saat kegiatan main berlangsung. Setelah selesai
membereskan peralatan anak diminta untuk duduk melingkar dan
melakukan tanya jawab kegiatan main yang dilakukan. Anak-anak ditanya
bagaimana perasaannya saat kegiatan main tadi, peran apa yang diperankan
masing-masing anak, keterkaitan peran dengan tema dan subtema hari ini
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dan sebagainya. Hal ini diperjelas oleh ibu Tarminah, S.Pd selaku guru
kelaas B1 yakni:
“ setelah selesai bermain saya itu akan memberitahukan bahwa
waktu main sudah habis gitu ya dan saya akan mengajak anak
untuk membereskan alat dan bahan yang digunakan tadi, kemudian
sebelum menutup pembelajaran saya menanyakan bagaimana
perasaan anak pada saat kegiatan main tadi, bagaimana peran yang
mainkan senang atau tidak, serta keterkaitan dengan tema dan sub
tema hari ini”. (wawancara 2 Maret 2020)
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan
kegiatan saat pijakan setelah main dilakukan dengan cara guru
mengingatkan anak bahwa waktu main hampir habis, memberitahu anak
untuk membereskan peralatan main yang digunakan serta melakukan tanya
jawab seputar kegiatan main yang telah dilakukan kemudian disimpulkan.
Setelah itu anak diajak berdoa dan mengucapkan hamdallah serta
mengucap salam.
Tabel . 4.12
Penilaian meningkatkan Bahasa Anak Usia Dini di kelas B1
TK IT Mutiara Hati Kota Jambi 2019/2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Indikator pencapaian Bahasa Anak
A B C D E F
G H
Khalid Hakimullah
BSB BSH BSB BSH BSB BSH BSB BSB
M. Robby Muharram
BSB BSB BSH BSB BSB BSH BSB BSB
Zabdan Arkaan
BSH MB BSH MB BSH BSH BSB BSH
M. Shulhan Syuja Arsyahim BSH BSB BSB BSH BSB BSB BSB BSH
Fany Dzaknatur Rohmah
BSH BSH MB BSH BSH MB BSB MB
Anatasya
BSB BSB BSH BSB BSH BSB BSB BSH
Aulia Rahman Al Hakim
BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSB MB
Mozza Atisha Septian
BSB BSH BSB BSB BSH BSB BSB BSH
Chiara Zanzabila Hadaqia
MB MB BSH MB MB MB BSH MB
Afifa Rizqia Hana K.
BSB BSB BSH BSB BSH BSB BSB BSH
Adiva Rajwa Putri
BSH MB MB BSH MB MB BSH MB
Arkaan Hisyamah Wijaya
BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH
Faqih Hisyam Abdurrahman BSH BSB BSB BSH BSB BSB BSB BSH
Abdullah Rafif
BSB BSB BSH BSB BSH BSB BSB BSB
Nama anak

Keterangan
BSB
BSB
BSH
BSB
BSH
BSB
BSH
BSB
MB
BSB
MB
BSH
BSB
BSB

Sumber :Dokumentasi TK IT Mutiara Hati
Keterangan 1 :
A= Anak mampu menjawab pertanyaan tentang peran yang dimainkan
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B= Anak dapat menceritakan kembali kegitan bermain peran yang di lakukan
C= Anak dapat menyampaikan pendapatnya
D= Anak berani bertanya secara sederhana tentang dialog yang dilakukan
E= Anak dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya
F= Anak dapat menyusun kata-kata ketika memainkan perannya
G= Anak mampu mengucapkan salam
H= Anak mampu mengusulkan bermain peran kembali di hari esok
Keterangan 2:
1. Belum Berkembang : BB
2. Mulai Berkembang : MB
3. Berkembang Sesuai Harapan : BSH
4. Berkembang Sangat Baik : BSB
Untuk memperkuat bahwasanya penerapan bermain peran mampu
meningkatkan bahasa pada anak usia dini di TK IT Mutiara Hati Kota Jambi
berikut dapat dilihat dari indikator tingkat pencapaian perkembangan bahasa
anak usis 5-6 tahun yang peneliti amati dari tanggal 05 Februari sampai
dengan tanggal 05 Mei 2020.
Sebagaimana yang didijelaskan oleh Ibu Rasini, S.Pd selaku kepala
sekolah kepada peneliti yakni:
“kan main peran itu ya ada dua makro dan mikro ya, nah main peran
ini lebih kearah sosial-emosionalnya, bagaimana dia berinteraksi
dengan temanya, mau berbagi dengan temannya, bagaimana cara dia
berkomunikasi(bahasa) dan anak juga bisa memecahkan masalahnya
sendiri gitu lo” (wawancara 2 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa
dengan penerapan sentra main peran dalam menignkatkan bahasa ini mampu
meningktakan perkembangan bahasa anak dengan baik
Berikut ini beberapa indicator pencapaian perkembangan bahasa anak
usia 5-6 tahun
1. Anak mampu menjawab pertanyaan tentang peran yang dimainkannya
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Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan pada
tanggal 05 Februari sampai dengan 05 Mei 2020 mengenai penerapan
metode bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini di
TK IT Mutiara Hati Kota Jambi. Jumlah anak 14 orang 8 laki-laki dan 6
orang perempuan dari pengamatan yang peneliti lakukan 2 orang yang
berkembang sangat baik terlihat dari menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang di ajukan oleh pendidik mampu di jawab secara kompleks saat
bermain peran. 10 orang Anak berkembang sesuai harapan, sedangkan 2
orang anak mulai berkembang.
2. Anak dapat menceritakan kembali kegiatan bermain peran yang dilakukan
Anak dapat menceritakan kembali kegiatan bermain peran yang
dilakukan sudah berkembang dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada
saat mereka bermain peran, mereka yang biasanya selalu susah untuk di
atur selalu jalan-jalan dan berlarian dikelas serta gampang bosan namun
setelah dilakukannya bermain peran ini anak-anak justru lebih sering
menggunakan

komunikasi,

lebih

banyak

bertanya,

mempunyai

pembendaharaan kata yang sudah mulai membaik, serta banyak pula
mengenal symbol symbol untuk persiapan membaca dan menulis. Dari
pengamatan yang peneliti lakukan terdapat 6 orang anak yang berkembang
sangat baik terlihat dari anak-anak mampu berceritakan kembali saat
setelah selesai bermain peran 7 orang Anak berkembang sesuai harapan,
sedangkan 1 orang anak mulai berkembang
Dalam hal ini peneliti melihat bahwa anak sudah mulai mampu
menceritakan kembali kegiatan bermain peran yang dilkukannya anak
sudah mampu mengenal symbol-symbol seperti ketika melakukan tepuk
ikan maka menggunakan symbol jika I:1 jari telunjuk, K : jari kiri telunjuk
dan tengah dibentang dan jari telunjuk kanan di tegakkan, A: jari tangan
dibentuk segitiga N:2 jari dilenkungkan kebawah.
3. Anak dapat menyampaikan pendapatnya
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Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 05
Februari sampai dengan 05 Mei 2020 mengenai penerapan metode
bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini di TK IT
Mutiara Hati Kota Jambi dari pengamatan yang peneliti lakukan 6 orang
yang berkembang sangat baik terlihat dari menyampaikan pendapatnya
saat bermain peran. 5 orang Anak berkembang sesuai harapan, sedangkan
3 orang anak mulai berkembang.
4. Anak mampu bertanya secara sederhana tentang dialog yang dilakukannya
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 05
Februari sampai dengan 05 Mei 2020 mengenai penerapan metode
bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini di TK IT
Mutiara Hati Kota Jambi dari pengamatan yang peneliti lakukan 4 orang
yang berkembang sangat baik terlihat dari anak mampu bertanya secara
sederhana tentang dialog yang saat bermain peran. 8 Anak berkembang
sesuai harapan, sedangkan 2 anak mulai berkembang.
5. Anak dapat menyampaikan apa yang ada didalam pikirannya
Anak dapat menyampaikan apa yang ada didalam pikirannya. Hal
tersebut dapat terlihat pada saat mereka melaksanakan bermain peran,
seperti ketika bermain peran tentang pedagang bahwa sanya salva
mengungkapkan bahwa kemarin ibu aku juga kepasar dan membeli buah
apel. Dan masih bnyak yang lainnya. dari pengamatan yang peneliti
lakukan 4 orang yang berkembang sangat baik terlihat dari anak mampu
menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya saat bermain peran. 8
orang anak berkembang sesuai harapan , sedangkan 2 anak mulai
berkembang
6. Anak dapat menyusun kata-kata ketika memainkan perannya
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 05
Februari sampai dengan 05 Mei 2020 mengenai penerapan metode
bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini di TK IT
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Mutiara Hati Kota Jambi dari pengamatan tersebut maka peneliti dapat
mengamati anak-anak sudah mampu untuk menyusun kata-kaat ketika
memaikan perannya. Dari hasil pengamatan tersebut maka ada 7 anak
yang sudah berkembnag sangat baik, 5 anak yang berkembang sesuai
harapan 2 anak yang sudah mulai berkembang. Dalam hal ini penulis
melihat bahwa anak sudah mulai mampu menyusun kalimat sederhana
seperti dalam struktur yang lengkap contoh saya pergi kesekolah.
7. Anak mampu mengucapkan salam
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 05
Februari sampai dengan 05 Mei 2020 mengenai penerapan metode
bermain peran untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini di TK IT
Mutiara Hati Kota Jambi dari pengamatan yang peneliti lakukan 11 orang
yang berkembang sangat baik terlihat dari anak mampu mengucapkan
salam ketika akan masuk dan pulang sekolah terhadap pendidik ataupun
orang-orang disekeliling yang dianggapnya lebih besar dari mereka. 3
Anak berkembang sesuai harapan.
8. Anak mampu mengusulkan bermain peran kembali di hari esok
Anak memiliki banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide
kepada orang lain merupakan salah satu indikator dalam perkembangan
bahasa, untuk mengembangkan bahasa anak maka anak di tuntun untuk di
beri kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya kepada orang lain.
Dalam melatih anak-anak untuk mengekspresikan ide nya pada orang lain
maka upaya yang di lakukan oleh guru dii TK IT Mutiara Hati Kota jambi
adalah ketika anak melakukan bermain peran anak di ajarkan dan di
berikan kebebasan untuk mengekspresikan ide nya, tetapi tetap dalam
aturan saat main peran. Dalam hal ini terlihat anak- anak sudah
mengekspresikan perasaan dan ide-ide yang pernah di dengarnya di dunia
nyata. Dari hasil pengamatan tersebut ada 3 anak yang sudah berkembang
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sangat baik, 7 anak yang berkembang sesuai harapan 4 anak yang sudah
mulai berkembang.
Berdasarkan hasil observasi tersebut diatas maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwasanya perkembnagan bahasa pada anak-anak kelas
B1 TK IT Mutiara Hati Kota Jambi mampu meningkat sesuai dengan
haraan dengan adanya peran-peran guru yang sangat di butuhkan dalam
perkembangan anak-anak agar mampu tercapai dengan optimal .
3. Kendala dan solusi dalam Penerapan Sentra Main Peran di TK IT
Mutiara Hati Kota Jambi
Dalam sebuah Penerapan Pembelajaran tidaklah jarang yang lancar
tanpa hambatan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di TK IT
Mutiara Hati dalam melaksanakan model Pembelajaran Sentra

terdapat

kendala yang dihadapinya.
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rasini, S.Pd selaku Kepala Sekolahn
TK IT Mutiara Hati Kota Jambi dalam wawancara yang peneliti lakukan
yakni:
“ruangan kelas yang kurang mendukung seharusnya kan sentra itu
ruangannya harus luas ya karna disini bisa dikatakan cekil ukurannya,
kemudian kurangnya dukuungan dari orangtua kurang berkolaborasi
gitu ya seharusnya saling berkesinambungan antara orang tua dan guru
bekerja sama” (wawancara 2 Maret 2020)
Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas untuk itu Agar
pelaksanaan Model Pembelajaran Sentra dapat berjalan sesuai dengan baik
agar perkembangan anak tidak terlewatkan sangat memerlukan tempat yang
luas sesuai dengan sentra-sentra yang diperlukan. Pelaksanaan pembelajaran
untuk anak usia dini dengan kegiatan bermain sambil belajar memerlukan
sarana dan prasarana yang tidak sedikit, setidaknya rasio antar jumlah anak
dengan mainan itu seimbang, sehingga anak dapat bereksplorasi sesuai
dengan keinginannya. Kemudian keterbatasan ruang juga akan mempengaruhi
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dalam penataan lingkungan main, akibatnya akan menyulitkan guru dalam
menata lingkungan main tersebut.
Hal ini juga dituturkan oleh Ibu Tarminah, S.Pd selaku guru kelas B1
dalam wawancara kepada peneliti yakni:
“tentunya dalam kegiatan pembelajaran itu anak ya kadang anak itu
pagi-pagi badmood, terbatasnya ruangan ya itu salah satu kendala
terus kurangnya tenaga pendidik seharusnya itukan 15:2 yaitu anak 15
dan gurunya 2 agar anak itu terpegang semua, kerjasama orang tua dan
guru tapi hal ini tidak menutup kemungkinan pembelajaran terus
berlangsung secara semestinya” (wawancara 2 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat peneliti simpulkan
bahwasanya kendala yang dihadapi oleh TK IT Mutiara Hati dari segi sarana
dan prasarana, ruangan yang kurang ruas menjadi salah satu hambatan,
kemudian tenaga pendidik serta kerjasama antara orang tua kurang
berkesinambungan.
Adapun solusi yang diberikan yang dipaparkan oleh ibu Rasini, S.Pd
selaku Kepala TK IT Mutiara Hati sebagai berikut:
“guru harus kreatif dalam membuat alat permainan edukatif
membuatnya dari bahan bekas yang ada disekitar terutama dalam kelas
kemudian dirumahnya serta barang yang tidak digunakan lagi
sehingga
mengurangi barang
yang ada
dikelas.
Guru
mengkomunikasikan kepada orangtua tingkat pencapaian anak sampai
dimana dan hafalan hadits, do’a serta surah pendek agar dirumah bisa
diulang kembali dirumah bersama orang tua”(wawancara 2 Maret
2020)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa
menjadi guru PAUD harus paham standar kompetensi guru profesional yaitu
Kompetensi

pedagogik,

kompetensi

kepribadian,

dan

kompetensi

professional.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari tanggal 05
Februari sampai 05 mei 2020 bahwa penerapan metode bermain peran untuk
meningkatkan bahasa pada anak usia dini di kelas B1 TK IT Mutiara Hati
Kota Jambi.
1. Persiapan pembelajaran sentra
Guru menyiapkan Rpph terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran
dimulai kemudian alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan sebelum
anak masuk kelas setelah itu anak duduk melingkar dan akan diberi arahan
dan aturan dalam permainan sesuai dengan Tema dan Sub tema (Pijakan
Lingkungan Main)
2. Pelaksanaan pembelajaran sentra
Proses pembelajaran sentra dapat dilihat dari hasil penelitian
bahwa penerapan sentra main peran dalam tingkat kemampuan bahasa
anak termasuk pada kategori mulai berkembang ada 2 orang anak.
Sedangkan kemampuan dengan katagori berkembang sesuai harapan ada 4
orang anak dengan dan kemampuan anak dengan kategori berkembang
sangat baik ada 8 orang anak. Penerapan diawali dengan Langkah-langkah
pembelajaran yang di lakukan ketika bermain peran yaitu pijakan
lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan
setelah main. Guru juga mengumpulkan anak untuk diberikan pengarahan
dan aturan dalam bermain, membicarakan alat dan bahan yang akan
digunakan dalam bermain, guru membagikan tugas kepada anak sebelum
bermain sesuai dengan kelompok yang sudah dipilih sebelumnya agar
anak tidak berebut dalam mengambil perannya, guru mendampingi dan
mengawasi saat bermain, anak akan tukar posisi peran agar tidak bosan.
Dengan langkah-langkah yang diikuti dengan baik perkembangan bahasa
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pada anak melalui penerapan sentra main peran dapat berkembang sesuai
harapan.
3. Kendala dan solusi Penerapan Pembelajaran Sentra
Pertama kendala yang dihadapi ruangan yang kurang luas, kedua
kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru, ketiga minimnya alat
permainan edukatif sehingga mempengaruhi intensitas kegiatan bermain
anak. Solusi yang diberikan guru harus kreatif dalam membuat alat
permainan edukatif membuatnya dari bahan bekas serta barang yang tidak
digunakan lagi sehingga mengurangi barang yang ada dikelas. Guru
mengkomunikasikan kepada orangtua tingkat pencapaian anak sampai
dimana dan hafalan hadits, do’a serta surah pendek agar dirumah bisa
diulang kembali dirumah bersama orang tua
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan saran
sebagi berikut:
1. Bagi sekolah
Sekolah dapat meningkatkan kembali pengembangan program-program
yang menunjang pembelajaran sentra khusunya pada metode bermain
peran untuk meningkatkan bahasa pada anak, dan juga pembelajaran lain
yang dapat menunjang bahasa anak, serta kelengkapan sarana dan
prasarana
2. Bagi guru
Guru agar lebih memperhatikan lagi anak-anak ketika bermain peran dan
memberi kebebasan terhadap anak dalam memilih peran yang disukainya,
melakukan peran sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan bermain
peran yang sudah ditentukan dan tidak lupa pula bahwa pemberian atau
penguatan seperti pemberian riwerd atau hadiah kepada anak setelah
selesai nya pembelajaran peneliti rasa sangat perlu untuk meningkatkan
dan menumbuhkan semangat anak-anak
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3. Peneliti lain
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk
selanjutnya.

Diharapkan

peneliti-peneliti

selanjutnya

hendaknya

termotivasi untuk lebih melakukan inovasi dapa metode bermain peran
tujuannya agar metode ini lebih digunakan lagi untuk meningkatkan dan
melengkapi pembelajaran serta media pembelajaran yang lebih bervariasi
untuk meningkatkan bahasa pada anak usia dini
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