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ABSTRAK 

 

Sari, Lia Eka. 2019. Implementasi Model Pembelajaran Sentra 

dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak 

Usia Dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Umi 

Rohmah, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci:  Model Pembelajaran Sentra, Kecerdasan 

Intrapersonal, Anak Usia Dini 

 

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada 

masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak 

yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Para ahli psikologi 

menyebutnya usia emas perkembangan (golden age). Salah satu 

kecerdasan anak yang tidak kalah penting untuk ditingkatkan 

adalah kecerdasan intrapersonal, yakni  kemampuan yang dapat 

dipelajari, yang membantu individu untuk berelasi dengan dirinya 

sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia dini adalah 

melalui model pembelajaran sentra. Istilah sentra adalah zona 

atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat 

main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan 

untuk mendukung perkembangan anak. Di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo terdapat beberapa anak yang perkembangan kecerdasan 

intrapersonalnya belum berkembang secara maksimal, padahal di 

sekolah tersebut sudah menggunakan model pembelajaran sentra. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) 

perencanaan model pembelajaran sentra untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo, (2) pelaksanaan model pembelajaran sentra untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, dan (3) tingkat perkembangan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini dengan menggunakan 

model pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 



 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik 

Milles dan Huberman dengan tiga tahapan yakni reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa: (1) perencanaan model pembelajaran sentra 

dalam meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia dini di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo yakni adanya pengelolaan kelas, 

pembuatan program tahunan (Prota), program semester (Promes), 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), yang semua 

pembuatannya mengacu pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 

2014 dan Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014; (2) pelaksanaan 

model pembelajaran sentra dalam meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo 

menerapkan 4 macam sentra, yakni sentra persiapan, sentra alam, 

sentra balok dan kreativitas serta sentra seni dan olah tubuh, 

dengan menggunakan 4 pijakan, yakni pijakan lingkungan, 

pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain dan pijakan 

setelah main; (3) tingkat kecerdasan intrapersonal anak usia dini 

dengan menggunakan model pembelajaran sentra di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo berkembang dengan baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari anak mampu mengetahui haknya, anak mampu 

mentaati peraturan kelas (kegiatan, aturan), anak mampu 

mengatur diri sendiri, dan anak mampu bertanggung jawab atas 

perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. 

  



 

iv 
 

 



 

 
 



 

vi 
 



 

 

 





 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah kegiatan membantu manusia 

agar tergali potensi yang ada pada dirinya sehingga ia 

mampu menghadapi kehidupan yang akan dihadapinya 

baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan harus 

diberikan sejak dini. Ada juga yang menyatakan bahwa 

pendidikan diberikan mulai sejak lahir bahkan sebelum 

lahir (prenatal).
1
 

Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. 

Melalui pendidikan bangsa akan tegak dan mampu 

menjaga martabat bangsa. Dalam Undang-undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
2
 

                                                           
1
 Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2015), 41. 
2
 Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD (Pendidikan Anak 

Usia Dini): Pendidikan Taman Kehidupan Anak (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), 3. 
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Usia dini adalah usia yang paling penting dalam 

membentuk potensi yang dimiliki anak. Potensi jasmani, 

rohani, maupun akal dan keterampilan akan berkembang 

menjadi lebih baik ketika dibina sejak dini. Oleh karena 

itu, orang tua sebagai penanggung jawab pertama dan 

utama perlu menyadari dan memahami pentingnya 

pendidikan sejak usia dini.
3
 

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. 

Pada masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada 

perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode 

berikutnya. Para ahli menyebutnya usia emas 

perkembangan (golden age). Untuk melejitkan potensi 

perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan 

asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan 

penuh kasih sayang, dan rangsangan pendidikan yang 

sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan 

masing-masing anak. Pemberian rangsangan pendidikan 

dapat dilakukan sejak lahir, bahkan sejak masih dalam 

kandungan. Rangsangan pendidikan ini hendaknya 

dilakukan secara bertahap, berulang, konsisten, dan 

tuntas sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi 

anak.
4
 

Adanya lembaga pendidikan anak usia dini baik 

yang formal maupun nonformal sebenarnya dapat 

membantu para orang tua yang minim pengetahuan akan 

tumbuh kembang dan pendidikan anak. Anak akan 

                                                           
3
 Helmawati, Mengenal…, 41. 

4
 Ibid., 45. 
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dibantu dalam pengembangan potensi jasmani, rohani, 

maupun akalnya.
5
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini 

mengamanatkan dengan tegas perlunya penanganan 

pendidikan anak usia dini.
6
 

Dalam menyelenggarakan pendidikan taman 

kanak-kanak ataupun raudhatul athfal harus 

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan. Penyelenggaraan pendidikan pada taman 

kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan 

anak usia dini adalah sebagai berikut: 1) berorientasi 

kepada kebutuhan anak; 2) belajar melalui bermain; 3) 

kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan 

secara terpadu; 4) menggunakan pendekatan kelompok, 

klasikal dan individual; 5) lingkungan kondusif; 6) 

menggunakan berbagai model pembelajaran; 7) 

mengembangkan keterampilan hidup dan hidup 

beragama; 8) Menggunakan media dan sumber belajar; 

                                                           
5
 Ibid., 43. 

6
 Ibid…, 43. 
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dan 9) pembelajaran berorientasi kepada prinsip 

perkembangan belajar anak.
7
 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kecerdasan 

yang tidak kalah penting untuk dikembangkan bagi anak 

usia dini adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan 

intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri 

sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya 

sendiri. Kecerdasan ini merupakan pengimbangan 

terhadap kecerdasan interpersonal. Jika kecerdasan 

interpersonal menunjukkan kemampuan berhubungan 

dengan orang lain, maka kecerdasan intrapersonal 

menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan 

dirinya sendiri. Disamping itu, kecerdasan ini juga 

mampu digunakan untuk memahami, mengenali, dan 

memperlakukan diri sendiri dengan sempurna.
8
 

Menurut Gardner dalam buku karya Jamal 

Ma‟mur bahwa kecerdasan intrapersonal (intrapribadi) 

adalah kecerdasan yang menggambarkan kemampuan 

seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Bagaimana 

caranya memahami emosi diri sendiri, memberi label 

pada emosi itu, dan menggunakannya untuk memahami 

dan menjadikannya pedoman tingkah laku sendiri.
9
 

Namun, hal ini bukan berarti bahwa kecerdasan 

ini adalah cermin keegoisan seseorang karena orang 

                                                           
7
 El-Khuluqo, Manajemen PAUD…,34-36. 

8
 Suyadi, Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: 

PT Pustaka Insani Madani, 2010), 174. 
9
 Jamal Ma‟mur Asmani, Panduan Praktis Manajemen Mutu 

Guru PAUD (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 178-179. 



5 
 

 

yang egois adalah orang yang hanya mementingkan 

dirinya sendiri, sedangkan kecerdasan intrapersonal 

adalah kemampuan hidup mandiri atau tidak 

menggantungkan diri pada orang lain. Dengan demikian, 

orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang 

tinggi akan bisa memotivasi dirinya sendiri untuk 

meraih tujuan hidupnya secara mandiri. Ia adalah 

penanggung jawab atas segala perbuatan yang 

dilakukannya tanpa mengambinghitamkan orang lain.
10

 

Ciri-ciri anak yang berpotensi mempunyai 

kecerdasan intrapersonal diantaranya: 1) mengenal 

dirinya dengan baik termasuk kelebihan dan 

kekurangannya, mampu instropeksi diri dan memiliki 

niat besar untuk memperbaiki diri; 2) mudah menerima 

input bahkan kritikan terhadap dirinya, misalnya 

diberitahu kalau model rambutnya tidak pas; 3) tahu apa 

yang dimau dan jelas dengan yang ingin dicapainya 

sebagai cita-cita; dan 4) beberapa dari mereka ada yang 

senang dengan kesendirian, diantaranya senang 

berdialog dengan dirinya sendiri.
11

 

Kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan yang dapat dipelajari, yang membantu 

individu untuk berelasi dengan dirinya sendiri. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini adalah melalui 

                                                           
10

 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian 

Neurosains (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 135. 
11

 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-

Kanak (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), 238-239. 
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model pembelajaran sentra. Istilah sentra adalah zona 

atau area bermain anak yang dilengkapi dengan 

seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan 

lingkungan yang diperlukan untuk mendukung 

perkembagan anak.
12

 

Area ini diharapkan dapat mengembangkan 

semua aspek kecerdasan anak dalam sekali bermain, 

sedangkan keinginan anak untuk bermain tidak hanya 

satu jenis saja, maka setiap jenis permainan yang akan 

diperankan anak harus dikemas menjadi sentra-sentra 

bermain yang sesuai pilihan anak. Dengan demikian, apa 

pun jenis permainan yang dilakukan anak, tetap akan 

mengembangkan semua aspek kecerdasan anak 

(Multiple intelligence).
13

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan selama kegiatan Magang 2 di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo bahwa di sana menggunakan model 

pembelajaran sentra yang menerapkan 4 macam sentra, 

yakni sentra persiapan, sentra balok, sentra bahan alam 

dan sentra seni dan olah tubuh. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran sentra tersebut anak secara mandiri 

memilih kegiatan yang disukai. Selain itu anak juga 

diajarkan banyak hal seperti mengembalikan mainan 

setelah menggunakannya, membuang sampah pada 

tempatnya, dan masih banyak lagi kegiatan intrapersonal 

                                                           
12

 Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 52. 
13

 Suyadi, Psikologi…, 309-310. 
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(kemandirian, tanggung jawab dan lain-lain) yang 

diajarkan. Banyak anak yang sudah baik dalam 

perkembangan kecerdasan intrapersonalnya, namun ada 

beberapa anak di kelas TK B1 yang masih belum 

maksimal perkembangan kecerdasan intrapersonalnya 

seperti tidak mau mengembalikan alat permainan pada 

tempatnya, menaruh sandal/sepatu tidak pada 

tempatnya, dan ada pula anak yang mengganggu teman 

saat bermain.
14

  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis 

paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Sentra 

dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak 

Usia Dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo” 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka penulis memfokuskan penelitian ini di 

kelas B1 usia 5-6 tahun  TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo dengan alasan adanya permasalahan tentang 

kecerdasan intrapersonal, penelitian ini berfokus pada 

masalah perencanaan model pembelajaran sentra, 

pelaksanaan model pembelajaran sentra, dan tingkat 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini dengan 

menggunakan model pembelajaran sentra di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo. 

 

                                                           
14

 Hasil observasi penulis ketika praktik Magang 2 di TKIT 1 Q 

urrota A‟yun Ponorogo, September 2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan model pembelajaran sentra 

untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak 

usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran sentra 

untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak 

usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo? 

3. Bagaimana tingkat kecerdasan intrapersonal anak 

usia dini dengan menggunakan model pembelajaran 

sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan persiapan guru dalam 

pelaksanaan model pembelajaran sentra untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan model 

pembelajaran sentra untuk meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan tingkat kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini dengan menggunakan 

model pembelajaran sentra Di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

b) Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. 

b) Bagi pendidik 

Untuk menambah semangat dan motivasi diri 

untuk selalu meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini melalui 

implementasi model pembelajaran sentra. 

c) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan atau bahan untuk meningkatkan 

mutu serta kualitas model pembelajaran sentra 

dalam meningkatkan kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini. 

 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

secara sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, 
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maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis 

membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan bab 

yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, merupakan gambaran 

umum untuk memberikan pola pemikiran 

bagi laporan penelitian secara 

keseluruhan, yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori, pada bab ini diuraikan 

tentang telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian teori tentang 

modelpembelajaran sentra dan kecerdasan 

intrapersonal. 

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini 

dijelaskan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Deskripsi data, dalam bab ini dijelaskan 

tentang deskripsi data umum seperti latar 

belakang TK Islam Terpadu I Qurrota 

A‟yun Ponorogo, visi, misi dan tujuan 

TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo, profil 
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lembaga TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo, data pendidik dan tenaga 

kependidikan TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo, data prestasi siswa PG/TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, data siswa 

TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo, serta 

struktur organisasi TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo, dan deskripsi data khusus 

yakni perencanaan model pembelajaran 

sentra untuk meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, pelaksanaan 

model pembelajaran sentra dalam 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo dan tingkat kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini dengan 

menggunakan model pembelajaran sentra 

di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

BAB V : Pembahasan, meliputi pembahasan 

tentang perencanaan model pembelajaran 

sentra untuk meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, pelaksanaan 

model pembelajaran sentra dalam 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo dan tingkat kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini menggunakan 

model pembelajaran sentra di TKIT 1 
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Qurrota A‟yun Ponorogo.  

BAB VI : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah telaah hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Efrita Nur Permata Sari Setyawan (10102241030) 

Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 

2014, dengan judul “Implementasi Pendekatan 

Sentra Berbasis Multiple Intelligences pada Anak 

Usia Taman Kanak-kanak di Taman Tumbuh 

Kembang Anak Plus Jauzaa Rahma Yogyakarta” 

dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa 

Implementasi Pendekatan Sentra Berbasis Multiple 

Intelligences pada Anak Usia Taman Kanak-kanak 

di Taman Tumbuh Kembang Anak Plus Jauzaa 

Rahma dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.
 15

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Efrita 

dengan penelitian ini adalah masalah fokus 

penelitian. Penelitian yang dilakukan Efrita fokus 

penelitiannya adalah implementasi pendekatan sentra 

                                                           
15

 Efrita Nur Permata Sari Setyawan, Implementasi Pendekatan 

Sentra Berbasis Multiple Intelligences pada Anak Usia Taman Kanak-

kanak di Taman Tumbuh Kembang Anak Plus Jauzaa Rahma 

Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2014. 

13 
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berbasis multiple intelligences. Sedangkan penelitian 

ini fokus penelitiannya adalah kecerdasan 

intrapersonal. Adapun persamaan antara penelitian 

yang dilakukan Efrita dan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatf. 

2. Eka Fitriana (131304012) Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Lampung 

tahun 2018, dengan judul “Model Pembelajaran 

Sentra di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (IT) 

Qurrota A‟yun Bandar Lampung” dengan hasil 

penelitian yang mengungkapkan model 

pembelajaran sentra yang dilaksanakan di TKIT 

Qurrota A‟yun Bandar Lampung melalui 3 tahap 

yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi 4 pijakan yakni pijakan 

sebelum bermain, pijakan selama main, pijakan 

setelah main dan pijakan main di sentra, dan yang 

terakhir evaluasi pembelajaran.
 16

 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan 

Eka dengan penelitian ini adalah fokus dan tempat 

penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan Eka 

adalah persiapan, pelaksanaan, evaluasi serta faktor 

penghambat dan pendukung model pembelajaran 

sentra di TKIT Qurrota A‟yun Bandar Lampung. 

                                                           
16

 Eka Fitriana, Model Pembelajaran Sentra di Taman Kanak-

kanak Islam Terpadu (IT) Qurrota A’yun Bandar Lampung, Skripsi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2018. 
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Sedangkan penelitian ini adalah implementasi model 

pembelajaran sentra dalam meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo. Adapun persamaan antara 

penelitian yang dilakukan Eka dengan penelitian ini 

adalah penelitian tentang model pembelajaran sentra 

di TKIT.   

3. Wahyu Noor Kumala Sari (A520100172) Jurusan 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014, 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan 

Intrapersonal Anak Kelompok A Melalui Metode 

Bercerita di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 

Aisyiyah Laban, Mojolaban, Sukoharjo tahun 

Pelajaran 2013/2014” dengan hasil penelitian bahwa 

salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini adalah dengan melalui 

metode bercerita.
 17

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Wahyu 

dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Wahyu fokus 

penelitiannya adalah meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini melalui metode 

bercerita. Sedangkan fokus penelitian ini adalah 

                                                           
17

 Wahyu Noor Kumala Sari, Upaya Meningkatkan Kecerdasan 

Intrapersonal Anak Kelompok A Melalui Metode Bercerita di Taman 

Kanak-Kanak Islam Terpadu Aisyiyah Laban, Mojolaban, Sukoharjo 

tahun Pelajaran 2013/2014, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 



16 
 

 
 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini melalui implementasi model pembelajaran 

sentra. Adapun persamaan antara penelitian yang 

dilakukan Wahyu dengan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini. 

4. Hanisah (A1111124), Jurusan Kependidikan Bagi 

Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan di Universitas Bengkulu tahun 2014, 

dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan 

Intrapersonal Anak Melalui Kegiatan Berceritera 

Berbantuan Media Film/VCD di kelompok B5 RA 

Ummatan Wahidah di Kota Curup”, dengan hasil 

penelitian bahwa salah satu cara meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini adalah 

dengan melalui kegiatan berceritera dengan bantuan 

film/vcd.
 18

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Hanisah 

dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. 

Fokus penelitian yang dilakukan Hanisah adalah 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak melalui 

kegiatan berceritera berbantuan media film/vcd di 

kelompok B5 RA Ummatan Wahidah di Kota Curup. 

Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah 

implementasi model pembelajaran sentra dalam 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 
                                                           

18
 Hanisah, Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak 

Melalui Kegiatan Berceritera Berbantuan Media Film/VCD di kelompok 

B5 RA Ummatan Wahidah di Kota Curup, Skripsi, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, 2014. 
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dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. Adapun 

persamaan antara penelitian yang dilakukan Hanisah 

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang kecerdasan intrapersonal anak usia dini. 

5. M. Zakaria Hanafi (10.2.00.1.12.10.0127), 

Konsentrasi Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2014, dengan judul “Implementasi 

Metode Sentra dalam Pengembangan Kecerdasan 

Majemuk Anak Usia Dini (Studi Kasus TK Batutis 

Al-Ilmi Prekayon Bekasi)”, dengan hasil penelitian 

bahwa melalui implementasi metode sentra dapat 

mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia 

dini.
 19

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Hanafi 

dengan penelitian ini yakni fokus penelitian. Fokus 

penelitian yang dilakukan Hanafi adalah 

implementasi metode sentra dalam pengembangan 

kecerdasan majemuk anak usia dini secara 

keseluruhan. Sedangkan fokus penelitian ini yakni 

implementasi model pembelajaran sentra dalam 

meningkatkan kecerdasan majemuk berupa 

kecerdasan intrapersonal. Adapun persamaan antara 

penelitian yang dilakukan Hanafi dengan penelitian 

ini adalah penelitian tentang implementasi model 

pembelajaran sentra di taman kanak-kanak.  

                                                           
19

 M. Zakaria Hanafi, Implementasi Metode Sentra dalam 

Pengambangan Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini (Studi Kasus TK 

Batutis Al-Ilmi Prekayon Bekasi), Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN 

Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014. 



18 
 

 
 

 

B. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran Sentra 

a. Pengertian sentra 

Sentra berasal dari kata “centre” yang 

artinya pusat. Seluruh materi yang akan dialirkan 

oleh guru kepada anak melalui kegiatan-kegiatan 

yang sudah direncanakan dan perlu 

diorganisasikan secara teratur, sistematis, dan 

terarah, sehingga anak dapat membangun 

kemampuan menganalisisnya dan dapat 

mempunyai kemampuan mengambil kesimpulan. 

Sentra mengandung makna bahwa setiap 

kegiatan di semua sentra yang disediakan 

memiliki titik pusat (centre point), yang 

semuanya mengacu pada tujuan pembelajaran.
20

 

Pembelajaran berbasis sentra adalah model 

pembelajaran yang dilakukan dalam “lingkaran” 

(circle time) dan sentra bermain. Lingkaran 

adalah saat ketika guru duduk bersama anak 

dengan posisi melingkar untuk memberikan 

pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan 

sesudah bermain. Sentra main adalah zona atau 

area main anak yang dilengkapi dengan 

seperangkat alat main yang berfungsi sebagai 

pijakan lingkungan yang diperlukan untuk 

                                                           
20

 Mukhtar Latif, dkk., Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia 

Dini: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013), 

121. 
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mengembangkan seluruh potensi dasar anak 

didik dalam berbagai aspek perkembangannya 

secara seimbang.
 21 

Pendekatan sentra dan lingkaran adalah 

pendekatan penyelenggaraan PAUD yang 

berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat di sentra main dan 

saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 

empat pijakan (scaffolding) untuk mendukung 

perkembangan anak, yaitu (1) pijakan 

lingkungan main; (2) pijakan sebelum main; (3) 

pijakan selama main; dan (4) pijakan setelah 

main.
22

 

Adapun penjelasan dari keempat pijakan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pijakan lingkungan bermain 

Pada pijakan ini guru harus 

mempersiapkan lingkungan bermain, 

sehingga sebelum anak masuk, area sudah 

tertata rapi dan siap digunakan bermain. 

Persiapan  tersebut mencakup 

pengelompokan usia anak dan klasifikasi 

tingkat perkembangan anak. Jadi, pijakan 

pertama lingkungan atau persiapan adalah 

anak dikelompokkan sedemikian rupa 

sehingga mempunyai taraf  perkembangan 

yang relatif sama. Yang  tidak kalah 

                                                           
21

 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), 155.  
22

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 121. 
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pentingnya adalah alat dan bahan yang 

digunakan anak untuk bermain. Tentu, 

sebelum datang ke lokasi bermain guru telah 

sibuk mempersiapkan perencanaan yang 

matang.
23

 

2) Pijakan sebelum bermain 

Pada pijakan ini pendidik dan anak 

melingkar, pendidik memberi salam dan 

menanyakan kabar anak-anak, mengabsen 

dan meminta anak secara bergilir untuk 

memimpin doa. Selanjutnya pendidik 

menyampaikan tema hari itu dan dikaitkan 

dengan kehidupan anak, pendidik 

membacakan cerita yang ada kaitannya 

dengan tema dan menanyakan isi cerita 

dengan kegiatan bermain yang dilakukan 

anak dan mengenalkan anak semua tempat 

dan alat main yang sudah disiapkan.
24

 

3) Pijakan selama bermain 

Pada pijakan ini, pendidik berkeliling di 

antara anak-anak yang sedang bermain, 

memberi contoh bagi yang belum bisa 

menggunakan alat bermain, memberi 

dukungan dengan pertanyaan positif yang 

ada kaitannya dengan pekerjaan yang 

dilakukan anak, memberi bantuan jika 

                                                           
23

 Suyadi, Psikologi…., 306. 
24

 Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 36. 
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dibutuhkan, mencatat apa yang dilakukan 

anak, baik jenis mainan dan tahapan 

perkembangannya, mengumpulkan hasil 

kerja anak yang terlebih dahulu mencatat 

nama dan tanggal. Bila waktu tinggal lima 

menit pendidik memberitahukan kepada anak 

untuk bersiap-siap menyelesaikan 

kegiatannya.
25

 

4) Pijakan setelah bermain 

Mendukung anak untuk mengingat 

kembali pengalaman mainnya dan saling 

menceritakan pengalaman mainnya.
26

 Ketika 

waktu bermain selesai, guru memberitahukan 

saatnya membereskan alat dan bahan yang 

sudah digunakan dengan melibatkan seluruh 

anak.
27

 

Dalam penerapan konsep sentra dan waktu 

lingkaran dibangun sikap antara lain:  mutu,  

ikhlas,  sabar,  rajin,  berpikir positif, hormat, 

ramah, kasih sayang, rendah hati,  bersih, 

tanggung jawab, syukur, jujur, taqwa, istikamah,  

khusyuk,  disiplin,  dan qana‟ah,  yang akan 

mampu membawa anak memiliki akhlak yang 

mulia,  kecerdasan jamak yang membuat anak 

dapat menyeimbangkan dan mengoptimalkan 

penggunaan otak kiri dan kanannya antara lain:  

                                                           
25

 Ibid., 36-37. 
26

 Ibid., 37. 
27

 Mulyasa, Manajemen…, 160. 
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kecerdasan bahasa (linguistic intelligence), 

kecerdasan logik-matematik (logical 

mathematical intelligence), kecerdasan musik 

(musical intelligence), kecerdasan menggunakan 

seluruh bagian tubuh (bodily-kinesthetic 

intelligence), kecerdasan spasial (spacial 

intelligence), kecerdasan interpersonal 

(iterpersonal intelligence), kecerdasan 

intrapersonal (intrapersonal intelligence), 

kecerdasan alami (natur intelligence), dan 

kecerdasan spiritual (spiritual intelligence).
28

 

b. Macam-macam Sentra 

Ada tujuh sentra yang dikembangkan oleh 

Pamela Phelps, yaitu sentra persiapan, sentra 

balok, sentra peran besar,  sentra peran kecil,  

sentra bahan alam,  sentra seni dan sentra musik.  

Sejak diadopsi oleh Indonesia, yang terkenal 

dengan adat timurnya dan kekentalan 

spiritualnya, maka pada Sekolah binaan langsung 

Dr.  Pamela Pelph,  di Indonesia yaitu Sekolah 

Al-Falah Ciracas Jakarta Timur,  dikembangkan 

enam sentra yaitu sentra persiapan,  sentra balok,  

sentra bahan alam,  sentra seni,  sentra main 

peran besar,  sentra main peran kecil.  Untuk 

kemudian ditambah satu sentra lagi, yaitu sentra 

imtaq sehingga menjadi tujuh sentra.
29

 

                                                           
28

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 123. 
29

 Ibid., 124. 



23 
 

 

Setiap sentra mempunyai definisi dan 

tujuan yang berbeda namun masing-masing 

sentra saling menunjang dan mendukung 

perkembangan anak serta saling berhubungan.  

Berikut ini adalah tujuh macam sentra yang 

dikembangkan oleh Sekolah Al-Falah Ciracas 

Jakarta Timur yang hingga saat ini menjadi 

binaan langsung dari Creative Center for 

Chilhood Research and Training (CCCRT).
30

 

Adapun macam-macam sentra tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Sentra persiapan 

Sentra persiapan merupakan sentra 

tempat bekerja dan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan kognisi,  

motorik halus dan keaksaraannya yang 

diorganisasikan oleh guru dan fokus pada 

kegiatan-kegiatan matematika,  membaca,  

dan menulis.  Sentra ini fokus pada 

kesempatan untuk mengurutkan, 

mengklasifikasikan, membuat pola-pola dan 

mengorganisasikan alat-alat dan bahan 

kerja.
31

 

Bahan-bahan yang diperlukan di 

sentra ini adalah buku-buku, kartu kata, kartu 

huruf, kartu angka serta bahan-bahan untuk 

                                                           
30

Ibid.  
31

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 124. 
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kegiatan menyimak, bercakap, persiapan 

menulis serta berhitung. Kegiatan yang 

dilaksanakan adalah persiapan membaca 

permulaan, menulis permulaan serta 

berhitung permulaan, mendorong 

kemampuan intelektual anak, gerakan otot 

halus, koordinasi mata dengan tangan, belajar 

keterampilan sosial.
32

 

2) Sentra balok 

Sentra yang memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan 

kemampuan sistematika berpikir dengan 

menggunakan media pembangunan 

terstruktur.
33

 Sentra balok berisi berbagai 

macam balok dalam berbagai bentuk, ukuran, 

warna dan tekstur. Di sini anak belajar 

banyak hal dengan cara 

menyusun/menggunakan balok, 

mengembangkan kemampuan logika 

matematika permulaan, kemampuan berpikir, 

dan memecahkan masalah.
34

 

3) Sentra main peran besar 

Sentra main peran besar adalah sentra 

yang memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengembangkan pengertian mereka 

tentang dunia di sekitarnya, kemampuan 

                                                           
32

 Mulyasa, Manajemen…, 156. 
33

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 127-128. 
34

 Mulyasa, Manajemen…, 156. 
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berbahasa,  keterampilan mengambil sudut 

pandang dan empati melalui main peran yang 

mengalirkan knowledge pada anak.
35

 Sentra 

bermain makro/besar yang dapat 

menggunakan anak sebagai model.
36

 

4) Sentra main peran kecil 

Main peran kecil (mikro) mengalirkan 

materi/knowledge pada anak melalui alat 

main berukuran kecil. Anak sebagai dalang 

yang menggerakkan boneka yang menjadi 

pemeran.
37

 Sentra bermain mikro/kecil 

misalnya menggunakan boneka, maket meja-

kursi, dan rumah-rumahan.
38

 

5) Sentra bahan alam 

Sentra yang memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berinteraksi langsung 

dengan berbagai macam bahan untuk 

mendukung sensorimotor, self control, dan 

sains.
39

 Bahan-bahan yang diperlukan di 

sentra ini adalah daun, ranting, kayu, pasir, 

air, batu, dan biji-bijian. Alat yang digunakan 

adalah sekop, saringan, corong, dan ember.
40

 

6) Sentra seni 

                                                           
35

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 130. 
36

 Mulyasa, Manajemen…, 156. 
37

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 131. 
38

 Mulyasa, Manajemen…, 156. 
39

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 132. 
40
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Sentra yang memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengembangkan 

kemampuan menggunakan dan berinteraksi 

dengan berbagai alat dan bahan seni,  seperti:  

lem,  gunting,  krayon,  cat,  clay,  

playdough.
41

 Bahan-bahan yang diperlukan 

di sentra ini adalah kertas, cat air, krayon, 

spidol, gunting, kapur, tanah liat, pasir, lilin, 

kain, daun, potongan-potongan gambar. 

Sentra seni memfasilitasi anak untuk 

memperluas pengalamannya ke dalam karya 

nyata melalui metode proyek.
42

 

7) Sentra iman dan taqwa (imtaq) 

Sentra yang memberikan kesempatan 

kepada anak pembelajaran nilai-nilai, aturan-

aturan agama, sehingga anak dapat 

mengembangkan keimanan dan ketakwaan 

melalui pembiasaan sehari-hari pada kegiatan 

main anak. Fokus sentra imtaq ini 

mendukung anak untuk mengenal dan 

membangun konsep-konsep Al-Qur'an dan 

Hadis.
43

 Bahan-bahan yang disiapkan adalah 

tempat dan perlengkapan ibadah, gambar-

gambar, dan buku-buku cerita keagamaan. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, 

                                                           
41

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 134. 
42

 Mulyasa, Manajemen…, 156. 
43

 Latif, dkk., Orientasi Baru…, 135. 
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keimanan, dan ketakwaan kepada Allah 

Swt.
44

 

Semua sentra tersebut dapat 

dimainkan dengan baik jika pelaksanaannya 

berpegang pada prinsip-prinsip BCCT 

menurut Departemen Pendidikan Nasional 

antara lain: 1) seluruh proses 

pembelajarannya berlandaskan pada teori dan 

pengalaman empiris; 2) setiap proses 

pembelajaran ditujukan untuk merangsang 

seluruh aspek kecerdasan anak melalui 

bermain terencana dan terarah serta 

dukungan pendidik dalam bentuk pijakan-

pijakan; 3) menempatkan penataan 

lingkungan main sebagai pijakan awal yang 

merangsang anak untuk aktif, kreatif dan 

terus berfikir dengan menggali 

pengalamannya sendiri; 4) menggunakan 

standar operasional yang baku dalam proses 

pembelajarannya; 5) mensyaratkan pendidik 

dan pengelola program untuk mengikuti 

pelatihan sebelum menerapkan pendekatan 

ini; dan 6) melibatkan orang tua dan keluarga 

sebagai satu kesatuan proses pembelajaran 

untuk mendukung kegiatan anak di rumah.
45

 

                                                           
44

 Mulyasa, Manajemen…, 156. 
45

 Hijriati, “Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini,”(Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Volume III, Nomor 

1: Januari-Juni, 2017), 74. 
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c. Perencanaan pembelajaran sentra 

1. Perencanaan pengelolaan kelas 

Perencanaan pengelolaan kelas 

meliputi penataan ruangan dan 

pengorganisasian peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut, hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pengelolaan kelas adalah 

sebagai berikut: 

a) Penataan sarana dan prasarana ruangan 

harus disesuaikan dengan kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

b) Pengelompokan meja dan kursi 

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga 

setiap anak memiliki ruang gerak yang 

lebih leluasa. Susunan meja dan kursi 

dapat berubah-ubah, dan dalam 

pembelajaran, anak tidak selalu duduk di 

kursi, tetapi dapat juga duduk di 

tikar/karpet. 

c) Dinding kelas dapat digunakan untuk 

menempelkan sarana yang  dipergunakan 

sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan 

anak, tetapi jangan terlalu banyak 

sehingga dapat mengganggu dan 

mengalihkan perhatian. 



29 
 

 

d) Peletakan dan penyimpanan alat bermain 

diatur sedemikian rupa sesuai dengan 

fungsinya sehingga dapat melatih anak 

untuk pembiasaan yang ingin dicapai 

seperti kemandirian, tanggung jawab, 

membuat keputusan, dan mengatur 

peralatan. 

e) Alat bermain untuk kegiatan pengaman 

diatur dalam ruangan, sehingga dapat 

berfungsi apabila diperlukan oleh peserta 

didik.
46

 

2. Program Semester 

Program semester berisi daftar tema 

satu semester dan alokasi waktu setiap tema. 

Penyusunan program semester dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membuat daftar tema satu semester 

b) Menentukan alokasi waktu untuk setiap 

tema 

c) Menentukan KD pada setiap tema 

d) Memilih, menata dan mengurutkan tema 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

(1) Tema dipilih dari lingkungan yang 

terdekat dengan kehidupan anak. 

(2) Tema dimulai dari hal yang sederhana 

menuju hal yang lebih rumit bagi 

anak. 
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(3) Tema ditentukan dengan 

mempertimbangkan minat anak. 

(4) Ruang lingkup tema mencakup semua 

aspek perkembangan. 

e) Menjabarkan tema ke dalam sub tema 

dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi 

menjadi sub-sub tema untuk setiap 

semester.
47

 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM) disusun sebagai acuan 

pembelajaran selama satu minggu. RPPM 

dapat berbentuk jaringan tema atau format 

lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD 

yang berisi projek-projek yang akan 

dikembangkan menjadi kegiatan 

pembelajaran. 

Pada akhir satu atau beberapa tema 

dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema 

untuk menunjukkan hasil belajar. Puncak 

tema dapat berupa kegiatan antara lain 

membuat kue/makanan, makan bersama, 

pameran hasil karya, pertunjukan, panen 

tanaman dan kunjungan.
48

 

                                                           
47

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 3-4. 
48

 Ibid., 4. 



31 
 

 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

RPPH disusun sebagai acuan 

pembelajaran harian. Komponen RPPH 

meliputi antara lain: tema/ sub tema/ sub-sub 

tema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan 

belajar (kegiatan pembukaan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup), indikator pencapaian 

perkembangan, penilaian perkembangan 

anak, serta media dan sumber belajar.
49

 

d. Pelaksanaan pembelajaran sentra 

Pembelajaran dengan model sentra 

menggunakan empat langkah pijakan untuk 

mencapai mutu pengalaman main yaitu; 1). 

pijakan lingkungan main; 2). pijakan pengalaman 

sebelum main; 3). pijakan pengalaman saat main 

dan 4). pijakan pengalaman setelah main. 

1. Pijakan lingkungan 

Secara sederhana pijakan lingkungan 

adalah aktivitas guru mempersiapkan 

kondisi, tempat, peralatan, administrasi dan 

lain-lain sebelum dilakukan permainan pada 

sentra. Lingkungan bermain disiapkan 

dengan menggelar karpet atau menata kursi 

untuk kegiatan bermain. Kegiatan ini dapat 

dilakukan di luar atau di dalam ruangan. 

Secara teoretik lingkungan bermain yang 
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bermutu adalah lingkungan main mendukung 

tiga jenis main yakni: sensorimotor atau main 

fungsional, main peran (makro/ mikro) dan 

main pembangunan (sifat cair, bahan alam 

dan terstruktur).
50

 

Beberapa hal yang dilakukan oleh 

guru yaitu guru menyiapkan tempat dan alat 

permainan sesuai dengan tema, memilih jenis 

permainan, cerita, lagu dan gerak serta 

merencanakan waktu pembelajaran. Adapun 

catatan administrasif yang dilakukan guru 

yakni menyiapkan catatan observasi, catatan 

perkembangan anak (bahasa, sosial-

emosional, kognitif, dan moral-spiritual).
51

 

2. Pijakan pengalaman sebelum main 

Kegiatan pijakan sebelum bermain 

dapat juga disebut sebagai kegiatan 

pembukaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

menyiapkan kondisi awal baik mental 

maupun fisik anak sebelum masuk pada 

kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan 

pembukaan dilakukan dengan cara 

membentuk lingkaran kecil antara pendidik 
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dan anak. Jumlah satu rombongan belajar 

maksimal 20 anak.
52

 

Sebagaimana halnya kegiatan 

pembukaan pada pembelajaran di sekolah 

yaitu mengucapkan salam, do‟a, mengabsen 

kehadiran siswa, menyampaikan tema 

pembelajaran, melakukan epersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi awal, dalam kegiatan 

pembukaan di taman kanak-kanak juga 

demikian.
53

 

3. Pijakan saat bermain 

Kegiatan pijakan saat bermain adalah 

kegiatan inti pembelajaran. Pada kegiatan ini 

anak memainkan peran sesuai dengan sentra 

yang ia masuki. Mereka berbagi peran dalam 

permainan dan saling bergantian saat 

permainan. Jika misalnya satu permainan 

hanya untuk 5-10 orang, maka sisa anak 

bermain pada tema lain pada satu sentra yang 

sama. Setelah selesai satu pemainan, maka 

anak digilir untuk memainkan peran baru.
54

 

Pada pijakan ini, posisi guru hanya 

sebagai fasilitator yang mengarahkan dan 

mengatur permainan. Waktu yang diperlukan 

untuk kegiatan ini paling sedikit 60 menit. 

Ada banyak manfaat kegiatan ini diantaranya 
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memberikan pengalaman baru, 

mengembangkan kemampuan komunikasi, 

meningkatkan penguasaan kosakata, 

mengembangkan daya imajinasi, 

memperkaya daya kreatif dan yang paling 

penting adalah menumbuhkan kemampuan 

bersosialisasi.
55

 

4. Pijakan setelah bermain 

Pijakan setelah bermain adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan anak sesaat ketika 

selesai bermain. Anak dan guru kembali 

duduk melingkar. Dalam kegiatan ini 

meminta anak menceritakan kembali 

terhadap apa yang telah mereka lakukan, 

menanyakan perasaan, memajang hasil karya 

dan melakukan penguatan positif.
56

 

2. Kecerdasan Intrapersonal 

a. Pengertian kecerdasan intrapersonal 

Teori kecerdasan jamak dikemukakan oleh 

Howard Gardner dalam bukunya “Frames of 

Mind” yang diterbitkan pada tahun 1983. 

Gardner mengembangkan teori kecerdasan jamak 

berdasarkan kriteria yang terdiri dari delapan 

faktor, yaitu: 1) adanya pembagian wilayah 

kecerdasan pada otak; 2) terdapat kecerdasan 

yang menonjol pada orang tertentu (savant and 

genius); 3) kecerdasan berkaitan dengan 
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kebudayaan dan berkembang mengikuti pola 

perkembangan tertentu; 4) memiliki konteks 

historis; 5) memiliki hubungan dengan 

psikometrik; 6) memiliki hubungan dengan hasil 

penelitian psikologi eksperimental; 7) cara kerja 

atau rangkaian cara kerja dasar dapat 

diidentifikasi; dan 8) memiliki sistem penandaan 

atau simbol khas sendiri.
57

 

Salah satu dari aspek kecerdasan jamak 

adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan 

intrapersonal merupakan kemampuan untuk 

memahami diri sendiri dan bertanggung jawab 

atas kehidupannya sendiri. Kecerdasan ini 

merupakan pengimbang terhadap kecerdasan 

interpersonal. Dengan kata lain, jika kecerdasan 

interpersonal menunjukkan kemampuan 

berhubungan dengan orang lain, kecerdasan 

intrapersonal ini menunjukkan kemampuan 

berhubungan dengan dirinya sendiri. Kecerdasan 

intrapersonal ini merupakan akses menuju 

kehidupan emosional seseorang dan kemampuan 

membedakan emosi. Pengetahuan akan kekuatan 

dan kelemahan dirinya sendiri.
58

 

                                                           
57

 Ade Dwi Utami, “Peningkatan Kecerdasan Intrapersonal Dan 

Kecerdasan Iterpersonal Melalui Pembelajaran Project Approach,” 

Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI, 2 (Desember, 2012), 141.  
58

 Rina Roudhotul Jannah, dkk., 144 Strategi Pembelajaran 

Anak Usia Dini Berbasis Multiple Intelligences (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2018), 314. 



36 
 

 
 

Kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan untuk mengerti diri sendiri 

(keinginan, maksud, ketakutan), memiliki 

kemampuan untuk bekerja sendiri dengan efektif 

dan memanfaatkan informasi untuk mengatur 

kehidupannya sendiri (self regulator).
59

 

Kecerdasan ini berupa kemampuan diri untuk 

berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada 

kesadaran reflektif mengenai perasaan dan 

proses pemikiran diri sendiri. Sedangkan 

kegiatannya antara lain meditasi, mimpi, berdiam 

diri, mengikrarkan tujuan, refleksi, perenungan, 

membuat jurnal dan menilai diri.
60

 

Namun, hal ini bukan berarti bahwa 

kecerdasan ini adalah cermin keegoisan 

seseorang karena orang yang egois adalah orang 

yang hanya mementingkan dirinya sendiri, 

sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah 

kemampuan hidup mandiri atau tidak 

menggantungkan diri pada orang lain. Dengan 

demikian, orang yang mempunyai kecerdasan 

intrapersonal yang tinggi akan bisa memotivasi 

dirinya sendirinya untuk meraih tujuan hidupnya 

secara mandiri. Ia adalah penanggung jawab atas 
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segala perbuatan yang dilakukannya tanpa 

mengambinghitamkan orang lain.
61

 

Komponen inti yang ada dalam 

kecerdasan ini adalah kepekaan memahami 

perasaan sendiri yang akurat dan kemampuan 

membedakan emosi, memahami kekuatan dan 

keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, 

kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta 

kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai 

diri. Kemampuan memahami diri juga berarti 

mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dan 

ingin dilakukannya, bagaimana reaksi diri 

terhadap situasi tertentu dan menyikapinya, serta 

mengarahkan dan mengintropeksi diri.
62

 

b. Ciri-ciri kecerdasan intrapersonal 

Adapun ciri-ciri anak yang mempunyai 

kecerdasan intrapersonal tinggi adalah: 

a) Usia 0-1 tahun 

1) Senang mengamati benda yang 

disentuhnya 

2) Senang bermain sendiri (mandiri) 

b) Usia 1-2 tahun 

1) Bisa mengungkapkan perasaan dan 

emosinya 

2) Mampu menyalurkan emosinya sendiri 

c) Usia 2-3 tahun 

1) Bermain tanpa disuruh 
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2) Mengembalikan benda-benda permainan 

pada tempatnya 

d) Usia 3-4 tahun 

1) Senang mengajak temannya bermain 

2) Senang merenung dan berpikir ketika 

sendiri 

3) Sering mengungkapkan cita-citanya 

kepada orang lain 

e) Usia 4-5 tahun 

1) Menunjukkan sikap percaya diri yang 

tinggi 

2) Selalu bermain aktif, menggunakan 

waktu dengan baik 

3) Mampu menetapkan target bermain 

f) Usia 5-6 tahun 

1) Selalu bersemangat ketika bermain, 

mempunyai motivasi tinggi 

2) Sering menyendiri, berkhayal, dan 

berpikir 

3) Sering menunjukkan mainan 

kebanggaannya kepada orang lain 

4) Diam ketika marah seolah-olah 

mengendalikan emosinya.
63

 

Dalam Permendikbud Nomor 137 tahun 

2014, kecerdasan intrapersonal termasuk dalam 

lingkup perkembangan sosial-emosional. Adapun 
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indikator kemampuan kecerdasan intrapersonal anak 

usia 5-6 tahun yaitu: 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Kecerdasan 

Intrapesonal Anak Usia DiniUsia 5-6 Tahun 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Kemampuan 

Sosial-Emosional Anak Usia 

Dini 

Usia 5-6 tahun 

A. Kesadaran 

Diri 

1. Memperlihatkan 

kemampuan diri untuk 

menyesuaikan dengan 

situasi 

2. Memperlihatkan kehati-

hatian kepada orang yang 

belum dikenal 

(menumbuhkan 

kepercayaan pada orang 

dewasa yang tepat) 

3. Mengenal perasaan sendiri 

dan mengelolanya secara 

wajar (mengendalikan diri 

secara wajar) 

B. Rasa 

tanggung 

jawab 

untuk diri 

sendiri dan 

1. Tahu akan hak saya 

2. Mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan) 

3. Mengatur diri sendiri 

4. Bertanggung jawab atas 
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orang lain perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri 

3. Anak Usia Dini 

a. Pengertian anak usia dini 

Terdapat beberapa definisi mengenai 

anak usia dini. Definisi pertama mengacu pada 

pengertian bahwa anak usia dini adalah anak 

yang berumur nol tahun atau sejak lahir hingga 

berusia kurang lebih delapan (0-8) tahun. Dalam 

kelompok ini dicakup bayi hingga anak kelas III 

SD. Pengertian ini didasarkan pada pandangan 

bahwa proses pendidikan dan pendekatan pola 

asuh anak kelas I, II, dan III hampir sama dengan 

pola asuh anak usia dini sebelumnya. Batasan di 

atas sejalan dengan pengertian dari NAEYC 

(National Association for the Education Young 

Children). Menurut NAEYC, anak usia dini atau 

early childhood adalah anak yang berada pada 

usia nol hingga delapan tahun.
64

 

Pengertian anak usia dini pasal 1 Ayat 14 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 
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bahwa anak usia dini diartikan sebagai anak yang 

berusia lahir sampai dengan enam tahun.
65

 

Usia dini merupakan masa emas 

perkembangan. Pada masa itu terjadi lonjakan 

luar biasa pada perkembangan anak yang tidak 

terjadi pada periode berikutnya. Para ahli 

menyebutnya usia emas perkembanngan (golden 

age). Untuk melejitkan potensi perkembangan 

tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi 

seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan penuh 

kasih sayang, dan rangsangan pendidikan yang 

sesuai dengan tahap perkembangan dan 

kemampuan masing-masing anak. Pemberian 

rangsangan pendidikan dapat dilakukan sejak 

lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan.
 66

 

b. Karakteristik anak usia dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik 

yang unik karena mereka berada pada proses 

tumbuh kembang yang sangat pesat dan 

fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara 

psikologis anak usia dini memiliki karakteristik 

yang khas dan berbeda dengan anak yang 

usianya di atas delapan tahun. Anak usia dini 
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yang unik memiliki karakteristik sebagai 

berikut:67
 

1) Anak bersifat egosentris 

Pada umumnya anak masih bersifat 

egosentris, ia melihat dunia dari sudut 

pandang dan kepentingannya sendiri. Hal itu 

bisa diamati ketika anak saling berebut 

mainan, atau menangis ketika menginginkan 

sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang 

tuanya.
68

 

2) Anak memiliki rasa ingin tahu (curiosity) 

Anak berpandangan bahwa dunia ini 

dipenuhi hal-hal yang menarik dan 

menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin 

tahu (curiosity) yang tinggi. Rasa ingin tahu 

anak sangat bervariasi, tergantung apa yang 

menarik perhatiannya. Sebagai contoh, anak 

akan tertarik dengan warna, perubahan yang 

terjadi dalam benda itu sendiri. Bola yang 

berbentuk bulat dapat digelindingkan dengan 

warna-warni serta kontur bola yang baru 

dikenal oleh anak sehingga anak suka dengan 

bola. Rasa ingin tahu ini sangat baik 

dikembangkan untuk memberikan 

pengetahuan yang baru bagi anak dalam 
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rangka mengembangkan kognitifnya. 

Semakin banyak pengetahuan yang didapat 

berdasar kepada rasa ingin tahu anak yang 

tinggi, semakin kaya daya pikir anak.
69

 

3) Anak bersifat unik 

Menurut Bredekamp, anak memiliki 

keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, 

minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan 

dimiliki oleh masing-masing anak sesuai 

dengan bawaan, minat, kemampuan dan latar 

belakang budaya serta kehidupan yang 

berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat 

pola urutan umum dalam perkembangan anak 

yang dapat diprediksi, namun pola 

perkembangan dan belajarnya tetap memiliki 

perbedaan satu sama lain.
70

 

4) Anak memiliki imajinasi dan fantasi 

Anak memiliki dunia sendiri, berbeda 

dengan orang di atas usianya. Mereka tertarik 

dengan hal-hal yang bersifat imajinatif 

sehingga mereka kaya dengan fantasi. 

Terkadang mereka bertanya tentang sesuatu 

yang tidak dapat ditebak oleh orang dewasa, 

hal itu disebabkan mereka memiliki fantasi 

yang luar biasa dan berkembang melebihi 

dari apa yang dilihatnya. Untuk memperkaya 
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imajinasi dan fantasi anak, perlu diberikan 

pengalaman-pengalaman yang merangsang 

kemampuannya untuk berkembang.
71

 

5) Anak memiliki daya konsentrasi pendek 

Pada umumnya anak sulit untuk 

berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam 

jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat 

mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, 

kecuali memang kegiatan tersebut, selain 

menyenangkan juga bervariasi dan tidak 

membosankan. Rentang konsentrasi anak 

usia lima tahun umumnya adalah sepuluh 

menit untuk dapat duduk dan memperhatikan 

sesuatu secara nyaman. Daya perhatian yang 

pendek membuat ia masih sangat sulit untuk 

duduk dan memperhatikan sesuatu untuk 

jangka waktu yang lama, kecuali terhadap 

hal-hal yang menarik dan menyenangkan 

bagi mereka. Pembelajaran dapat dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yang 

bervariasi dan menyenangkan, sehingga tidak 

membuat anak terpaku di tempat dan 

menyimak dalam jangka waktu lama.
72
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, yakni yang merupakan suatu strategi inquiry 

yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, 

karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang 

suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami 

dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan 

beberapa cara, serta disajikan secara narratif. Dapat 

dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena 

atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
73

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus. Alasan peneliti memilih 

jenis penelitian ini adalah karena penelitian ini 

dilakukan terhadap objek atau sesuatu masalah yang 

harus diteliti secara menyeluruh, utuh dan mendalam. 

Kasus yang diteliti dipandang sebagai objek yang 

berbeda dengan objek penelitian pada umumnya.
74
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Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah tentang implementasi model pembelajaran 

sentra dalam meningkatkan kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data 

untuk memahami masalah sosial yang didasari pada 

penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata, 

dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian 

ini, peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka 

berpikirnya sendiri. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengumpul data dan partisipan 

penuh dengan melakukan pengamatan berperan serta 

yaitu peneliti melakukan interaksi dengan subjek dalam 

waktu yang lama dan selama itu, data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.
75

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo. Di sekolah ini terdapat 

beberapa jenjang pendidikan yaitu Play Grup (PGIT) 

dan Taman Kanak-kanak (TKIT). Disini peneliti 
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mengambil jenjang  Sekolah Taman Kanak-kanak Islam 

Terpadu (TKIT). Peneliti tertarik mengambil lokasi di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo ini karena ingin 

mengetahui tentang implementasi model pembelajaran 

sentra dalam meningkatkan kecerdasan intrapersoanal 

anak usia dini. 

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di 

sekolah tersebut ada permasalahan yang akan diteliti 

oleh peneliti, yakni tentang masih adanya anak usia dini 

di sekolah tersebut yang tingkat kecerdasan 

intrapersonalnya belum berkembang dengan baik. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
76

 Secara umum, 

penentuan sumber didasarkan atas jenis data yang telah 

ditentukan. Sumber data dapat digolongkan ke dalam 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.
77

 Sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh dari informan langsung melalui hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam 
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penelitian ini wawancara dilakukan terhadap guru 

kelas, kepala sekolah dan tenaga pendidik di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo. Data primer yang akan 

diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan guru 

dalam pelaksanaan model pembelajaran sentra, 

pelaksanaan model pembelajaran sentra dan 

implementasi model pembelajaran sentra dalam 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
78

 Sumber data sekunder diperoleh 

dari dokumen-dokumen seperti dokumen sejarah 

awal berdirinya TKIT 1 Qurrota Ayun Ponorogo, 

visi, misi, tujuan sekolah, struktur organisasi, data 

guru, data siswa dan data sarana dan prasarana yang 

ada di TKIT 1 Qurrota Ayun Ponorogo serta catatan 

tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini 

merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 
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orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.
79

 

Peneliti melakukannya untuk menemukan sesuatu 

yang tidak mungkin diperoleh melalui pengamatan 

secara langsung. Peneliti mengharapkan memperoleh 

informasi dari informan mengenai suatu masalah 

yang ditelitinya, yang tidak terungkap melalui 

penggunaan teknik kuesioner. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-

pertanyaan yang akan dikemukakan kepada 

informan tidak dapat dirumuskan secara pasti 

sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan 

dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan 

pertayaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan 

jawaban informan.
80

 

Teknik wawancara dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengambil data tentang 

perencanaan guru dalam pelaksanaan model 

pembelajaran sentra, pelaksanaan model 

pembelajaran sentra dan tingkat perkembangan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, dan dilakukan kepada 

guru kelas, kepala sekolah dan tenaga pendidik di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
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mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan 

secara sistematis. Observasi diarahkan pada kegiatan 

memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena 

yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan 

antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan 

berperan serta (participant observation) adalah 

teknik pengumpulan data ketika peneliti 

memerankan peran sebagai informan dalam latar 

budaya objek yang sedang diteliti. Penelti bukan 

hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti, 

melainkan juga melakukan wawancara, 

mendengarkan, merasakan, dan dalam batas-batas 

tertentu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh mereka yang ditelitinya.
81

 Teknik observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil 

data primer tentang perencanaan guru dalam 

pelaksanaan model pembelajaran sentra, pelaksanaan 

model pembelajaran sentra dan tingkat 

perkembangan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo.  

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya 

seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. 

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, 

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang 

sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah 
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informasi yang sangat berguna dalam penelitian 

kualitatif. Dokumen tersebut dapat berupa bentuk 

teks tertulis, gambar maupun foto.
82

 Data sekunder 

seperti dokumen sejarah awal berdirinya TKIT 1 

Qurrota Ayun Ponorogo, visi, misi, tujuan sekolah, 

struktur organisasi, data guru, data siswa dan data 

sarana dan prasarana yang ada di TKIT 1 Qurrota 

Ayun Ponorogo serta catatan tertulis dan bahan-

bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
83

 Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan konsep Milles dan Huberman yang 

mengemukakan tiga tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan: 
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Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Milles 

Huberman 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema dan polanya serta membuang 

yang tidak perlu.
84

 Dalam penelitian ini maka data 

yang akan direduksikan adalah data-data hasil dari 

observasi, wawancara, serta hasil penelitian yang 

dilakukan di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

Adapun salah satu data yang direduksi adalah terkait 

data prestasi di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

b. Penyajian data 
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Setelah data direduksi maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian 

data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Mendisplay data selain dengan teks naratif, juga 

dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan 

chart.
85

 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambar suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah selesai 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual 

atau interaktif, hipotesis atau teori.
86

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

                                                           
85

 Ibid., 341. 
86

Ibid., 345. 



54 
 

 
 

ditemukan. Teknik pengecekan keabsahan data yang 

dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian adalah 

perpanjangan triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Ada tiga macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dapat 

digunakan antara lain triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber.  

2. Triangulasi Teknik  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi, atau kuesioner. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas 

data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 



55 
 

 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya.
87

 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

teknik meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi, triangulasi sumber, yakni dari kepala 

sekolah, guru kelas TK A dan guru kelas TK B, dan 

triangulasi waktu, yakni penelitian ini dilakukan pada 

siang hari. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan tiga 

tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan 

lapangan, tahap analisis intensif, dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. 

a. Tahap pra lapangan, ada enam yang meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, dan persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: uraian 

tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga 

bagian yaitu: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 
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c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data 

selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan 

data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
88

 

 

  

                                                           
88

 Moleong, Metodologi Penelitian…, 127-148. 



57 
 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Latar Belakang TK Islam Terpadu 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo 

                   

                   

“Dan Hendaklah takut kepada Allah, orang-orang 

yang seandainya meninggalkan di belakang mereka 

anak-anak atau generasi yang lemah, yang mereka 

khawatir akan   kesejahteraan mereka….” (QS. 

Annisa :9)
 89 

Anak-anak adalah asset masa depan bangsa. 

Keberadaan mereka diharapkan menjadi penerus 

yang memiliki nilai lebih dalam hal keilmuan 

maupun keimanan. Dalam diri mereka terdapat 

berbagai potensi yang harus dikembangkan agar 

mampu menghadapi tantangan pada zamannya 

kelak. 

Upaya peningkatan kualitas mereka, baik 

sebagai individu maupun sebagai bagian dari 

komunitas adalah agar mereka mampu memerankan 
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 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta 

Selatan: Penerbit Wali, 2012), 78. 
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diri secara matang  sebagai Abdulloh (hamba Allah) 

maupun sebagai Khalifatulloh, akan mencapai hasil 

yang lebih optimal jika pembinaannya dilakukan 

sejak dini secara serius dan berkesinambungan 

sehingga pada gilirannya akan terbentuk khairu 

ummah (umat terbaik) sebagaimana yang dijanjikan 

Allah sebagai berikut:   

                   

                       

                      

        

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf  dan 

mencegah dari yang mungkar  dan beriman kepada 

Allah …” (QS. Ali Imron 110).
90

 

Berdirinya TK Islam Terpadu 1 Qurrota 

A‟yun tidak lepas dari bertemunya beberapa 

personal yang sangat perhatian terhadap kualitas 

perkembangan anak dan sumber daya manusia 

(SDM) muslim yang dihasilkan dari lembaga 

pendidikan . 
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Sebagai lembaga yang berorientasi pada 

dakwah Islam, TKIT 1 Qurrota A‟yun berusaha 

mewujudkan bingkai dakwah dalam segala 

aktivitasnya termasuk di bidang pendidikan. Tidak 

hanya siswanya yang diajak belajar dan berkembang 

kearah yang lebih baik tetapi orang tua murid juga 

diajak ikut serta sehingga cita-cita mewujudkan 

putra putri yang sholih dan sholihah serta keluarga 

yang sakinah dapat diwujudkan bersama-sama. 

Selain itu TKIT 1 Qurrota A‟yun juga mengadakan  

berbagai aktivitas yang bermuara pada upaya 

pembinaan dan pemberdayaan umat yang 

berorientasi untuk menggapai ridlo Allah dengan 

bersinergi bersama orang tua murid.
91

 

2. Visi, Misi dan Tujuan TK Islam Terpadu 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

a. Visi TK Islam Terpadu I Qurrota A‟yun 

Ponorogo 

Terbentuknya generasi muslim unggulan 

dambaan umat sejak dini yang berprestasi, 

mandiri, kreatif dan berkepribadiaan Islam. 

b. Misi TK Islam Terpadu I Qurrota A‟yun 

Ponorogo 

1) Menjadi lembaga pendidikan berbasis 

dakwah 

2)  Menjadi lembaga PAUD Islam percontohan 
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3) Membina potensi religius, emosional, 

intelektual dan sosial    sejak dini secara 

terpadu dan berkesinambungan 

4) Membangun suasana yang menyenangkan 

dan terkesan bagi pembentukan kepribadian 

anak usia dini 

5) Menyiapkan anak untuk memiliki kepedulian 

terhadap fisiknya sehingga tumbuh menjadi  

anak yang sehat dan energik. 

c. Tujuan TK Islam Terpadu I Qurrota A‟yun 

Ponorogo 

1) Mencukupi sarana dan prasarana pendukung 

ruang kelas sehingga secara fisik layak untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

2) Memberikan kenyamanan dan keamanan 

dalam proses belajar mengajar. 

3) Mendukung tercapainya Standar Nasional 

Pendidikan.
92

 

3. Profil Singkat Lembaga TK Islam Terpadu 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

a. Nama Lembaga : TK Islam Terpadu 1 

Qurrota A‟yun 

b. Alamat : Jln. Singajaya RT 02 

RW 01 Kelurahan 

Singosaren Jenangan 

Ponorogo 

c. Nama Kepala : Nursyamsiyah, S.Pd 
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d. Jumlah Anak 

didik 

: 112 orang 

e. Jumlah Tenaga 

Pendidik Dan 

Kependidikan 

: 9 Orang 

f. Tahun Berdiri TK : Tahun 2001 

g. No. Ijin 

Operasional TK 

: 421.1/2865/405.08/2016 

h. NPSN TK : 20566216 

i. Nama Yayasan : Yayasan Qurrota A‟yun 

Ponorogo 

j. Alamat Yayasan : Jl. Batoro Katong 63 

Telp. 0352-488808
93

 

4. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK 

Islam Terpadu 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Pendidik dan tenaga kependidikan TK Islam 

Terpadu 1 Qurrota A‟yun Ponorogo adalah 

berjumlah 9 orang, terdiri dari 1 kepala sekolah, 4 

orang sebagai wali kelas TK A, 3 orang sebagai wali 

kelas TK B, satu orang sebagai TU, dengan 

tambahan 1 orang sebagai cleaning service. Secara 

lebih rinci daftar pendidik dan kependidikan guru di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun dapat dilihat pada Lampiran 

3 halaman 98.
94
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5. Data Siswa TK Islam Terpadu 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo 

Data siswa di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 adalah berjumlah 

111 anak, dari kelas TK A yang berjumlah 3 kelas 

dan TK B yang berjumlah 4 kelas. Secara lebih rinci 

data siswa dapat dilihat pada Lampiran 3 halaman 

99.
95

 

6. Stuktur Organisasi 

Struktur organisasi di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo, dengan kepala sekolah Ibu Nursyamsiyah, 

S.Pd., bendahara Ibu Siti Hajar, M.Pd., komite Rina 

Kurniawati, S.Ip., tata usaha Ririn Masruroh, S.Pd., 

guru kelas TK A 3 guru, guru kelas TK B 4 guru dan 

cleaning servis. Secara lebih rinci struktur organisasi 

di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo dapat dilihat 

pada Lampiran 3 halaman 100.
96
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Perencanaan Model Pembelajaran 

Sentra untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Intrapersonal Anak Usia Dini di TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo 

Perencanaan model pembelajaran sentra 

harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan 

pendidikan dengan maksimal. Guru yang baik akan 

berusaha sebisa mungkin agar pembelajarannya 

berhasil dengan optimal. Salah satu faktor yang bisa 

membawa keberhasilan itu ialah guru tersebut 

senantiasa membuat perencanaan mengajar 

sebelumnya. Pada garis besarnya, perencanaan 

pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan 

membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Adapun hal-hal yang dibutuhkan 

dalam perencanaan model pembelajaran sentra pada 

PAUD, yakni adanya pengelolaan kelas, Prota 

(Program Tahunan), Promes (Program Semester), 

RPPM (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan) dan RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian). Berdasarkan hasil observasi 

penulis, perencanaan pengelolaan kelas di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Penataan sarana dan prasarana di ruang kelas 

sesuai dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Dinding kelas ada yang 

dipergunakan untuk menempel hasil karya 

anak, dan juga terdapat papan tulis kecil 

untuk menuliskan materi kegiatan. 
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Pengelompokan meja dan kursi juga sudah 

sesuai kebutuhan, sehingga anak bebas 

bergerak menggunakan ruang kelas. Susunan 

meja dan kursi juga berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan anak, selain itu saat 

pelaksanaan pembelajaran, anak tidak selalu 

duduk di kursi, tetapi juga tersedia karpet 

yang bisa digunakan anak untuk belajar. 

Terdapat loker-loker kecil tempat menaruh 

barang-barang pribadi anak masing-masing 

seperti tas, buku dan peralatan tulis, yang 

mana fungsinya adalah dapat melatih anak 

dalam kemandirian, tanggung jawab, 

membuat keputusan dan mengatur peralatan 

pribadi.
97

 

Selain pengelolaan kelas, yang perlu 

direncanakan dalam model pembelajaran sentra 

yakni adanya Prota (Program Tahunan), Promes 

(Program Semester), RPPM (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan) dan RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian)Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Pifin 

Puspitawati selaku wali kelas TK B1 sebagai 

berikut: 

Yang dibutuhkan dalam perencanaan model 

pembelajaran sentra di sekolah ini sama 

dengan sekolah-sekolah TK yang lain. Yakni 

adanya Prota (Program Tahunan), Promes 

(Program Semester), RPPM (Rencana 
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 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Koding: 02/O/15-III/2019 



65 
 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan) dan 

RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajran 

Harian).
98

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita 

lihat bahwa yang dibutuhkan dalam perencanaan 

model pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo adalah pembuatan Prota (Program 

Tahunan), Promes (Program Semester), RPPM 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan) dan 

RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian). 

Yang mana perencanaan Prota dibuat oleh lembaga 

dalam forum rapat kerja guru, untuk Promes dan 

RPPM tersebut dibuat oleh lembaga dengan acuan 

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 dan 

Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014. Sedangkan 

RPPH dibuat oleh guru kelas sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditentukan. Hal tersebut berdasarkan 

penjelasan Ibu Pifin Puspitawati yakni, untuk 

pembuatannya, Prota dibuat oleh lembaga dalam 

forum rapat kerja guru. Sedangkan untuk Promes 

dan RPPM dibuat oleh lembaga dengan acuan 

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 dan 

Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014. Untuk 

RPPH dibuat oleh guru kelas sesuai dengan yang 

sudah dijadwalkan.
99
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan perencanaan model pembelajaran sentra 

adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

perencanaan tersebut. Adapun komponen yang 

terdapat dalam pembuatan Promes yakni meliputi 

tema, sub tema, KD (Kompetensi Dasar), capaian, 

strategi dan alokasi waktu. Komponen yang ada 

dalam RPPM (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan) yakni meliputi identitas kelompok, tema, 

subtema, sub-sub tema, kegiatan sentra, KD yang 

keluar dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan 

komponen yang ada dalam RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian) yakni meliputi 

identitas, pembukaan, inti, materi pembelajaran, 

penutup, dan metode penilaian. Hal tersebut sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Ibu Pifin Puspitawati 

sebagai berikut: 

Adapun komponen yang terdapat dalam 

Promes meliputi tema, sub tema, KD 

(Kompetensi Dasar), capaian, strategi dan 

alokasi waktu. Komponen RPPM meliputi 

identitas kelompok, tema, subtema, sub-sub 

tema, kegiatan sentra, KD yang keluar dan 

kegiatan pembelajaran. Komponen RPPH 

meliputi identitas, pembukaan, inti, materi 

pembelajaran, penutup, dan metode 

penilaian.
100
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Adapun untuk alat atau bahan pembelajaran 

model pembelajaran sentra untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini yang 

disiapkan oleh guru di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo adalah sebagaimana diungkapkan oleh Ibu 

Pifin Puspitawati berikut ini: 

Dalam persiapan pelaksanaan model 

pembelajaran sentra untuk meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak, pemilihan dan 

penggunaan bahan ajar atau materi kegiatan 

yang akan disampaikan, guru membuat 

secara mandiri, bukan dari internet ataupun 

bantuan komputer. Jadi, jika materi tersebut 

berupa penulisan baik huruf maupun angka 

yang nantinya akan dijadikan contoh atau 

ditiru oleh anak-anak, maka guru harus 

menulis dengan tulisan asli guru tersebut. Hal 

serupa juga berlaku jika materi berupa 

gambar, maka guru menggambar sendiri, 

meskipun tidak bagus itu tidak masalah. Hal 

tersebut dilakukan karena jika anak-anak 

menulis akan lebih mudah meniru, sehingga 

anak akan membuatnya secara mandiri tanpa 

minta bantuan guru dan akan 

menyelesaikannya. Namun jika 

menggunakan tulisan komputer, terkadang 

anak-anak juga bingung, dan minta bantuan 

guru bahkan ada pula yang tidak mau 

mengerjakan. Selain itu, tulisan tangan bisa 

menyesuaikan dengan anak. Begitu juga 

dengan gambar, guru hanya memberi contoh 

gambar, lalu anak boleh berkreasi secara 

mandiri memilih gambar seperti apa dan 
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tidak harus sama dengan gambar guru, 

namun dalam tema yang sama, contohnya 

gambar ikan.
101

 

Melihat dari hasil observasi penulis dan 

wawancara kepada Ibu Pifin Puspitawati di atas 

dapat kita ketahui bahwa perencanan model 

pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo adalah meliputi pengelolaan kelas, 

pembuatan Prota (Program Tahunan), Promes 

(Program Semester), RPPM (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan) dan RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian), yang dibuat oleh 

lembaga dalam forum rapat guru serta dibuat oleh 

lembaga dengan mengacu pada Permendikbud 137 

tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan ank 

usia dini. Adapun salah satu keunikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran sentra untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo yakni 

penggunaan bahan pembelajaran berupa tulisan 

huruf atau angka dan gambar, yang dibuat oleh guru 

sendiri. Selain itu, pengelolaan kelas di sekolah ini 

juga mendukung dalam meningkatkan kecerdaan 

intrapersonal anak usia dini. 
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2. Data tentang Pelaksanaan Model Pembelajaran 

Sentra untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Intrapersonal Anak Usia Dini di TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo 

Pembelajaran berbasis sentra adalah model 

pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran 

(circle time) dan sentra bermain. Pembelajaran di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun juga menggunakan model 

pembelajaran berbasis sentra. Adapun alasannya 

adalah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bu 

Nursyamsiyah selaku kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Alasannya, karena kita lebih menyesuaikan 

kepada yang bisa kita kembangkan dan ada 

kira-kira alat-alatnya sesuai dengan lembaga 

kita. Pada sentra alam anak nanti bisa 

setidaknya bisa bekerja dengan bahan-bahan 

alam, sentra persiapan itu lebih 

menitikberatkan kepada persiapan dia untuk 

motorik halusnya, kemudian persiapan dia 

untuk menulis, membaca symbol-simbol, dll. 

itu sentra persiapan. Dan untuk sentra balok 

kita pakai sentra balok dan kreativitas karena 

itu lebih luas, kalau cuma balok nanti 

khawatirnya anak hanya diasumsikan main 

balok saja. Tapi kalau balok dan kreativitas 

itu, disitu kita ada punya lego, dll. ini bisa 

digabungkan. Kemudian sentra seni, peran 

dan olah tubuh, itu pada senam, kemudian 

teater anak, seninya biasanya pada seni olah 
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tangan handicraft/kerajinan tangan dan hasta 

karya.
102

 

Lingkaran adalah saat ketika guru duduk 

bersama anak dengan posisi melingkar untuk 

memberikan pijakan pada anak yang dilakukan 

sebelum dan sesudah bermain. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Ibu Pifin Puspitawati yakni, 

pelaksanaan pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun ini menggunakan 4 pijakan, yakni pijakan 

lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat 

bermain dan pijakan setelah bermain.
103

 

Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat 

bahwasanya dalam pelaksanaan model pembelajaran 

sentra menggunakan 4 pijakan, yakni pijakan 

lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat 

bermain dan pijakan setelah bermain. Dalam pijakan 

lingkungan, guru mempersiapkan kondisi, tempat, 

peralatan, administrasi dan lain-lain sebelum 

dilakukan permainan pada sentra. Dapat disiapkan 

dengan menggelar karpet atau menata kursi untuk 

kegiatan bermain. Dalam pijakan sebelum main hal-

hal atau kegiatan yang dilakukan adalah bercerita 

tentang tema, pengenalan kosakata baru, menulis, 

pengenalan aturan bermain di sentra yang dibuka 

saat itu. Dalam pijakan saat bermain kegiatan yang 
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dilakukan adalah adanya pendampingan dari guru 

kepada anak-anak selama bermain, proses 

mengamati anak-anak ketika bermain, memberi 

bantuan kepada anak jika memerlukan. Sedangkan 

dalam pijakan setelah bermain kegiatan yang 

dilakukan adalah beres-beres mainan yang telah 

selesai digunakan, recalling kegiatan hari ini, 

pemberian reward berupa bintang bagi yang tuntas 

mengerjakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Ibu Pifin Puspitawati sebagai berikut: 

1. Pijakan lingkungan bermain 

Guru mempersiapkan kondisi, tempat, 

peralatan, administrasi dan lain-lain 

sebelum dilakukan permainan pada 

sentra. Dapat disiapkan dengan 

menggelar karpet atau menata kursi untuk 

kegiatan bermain. Serta dapat dilakukan 

di luar atau di dalam ruangan. 

2. Pijakan sebelum bermain 

Isi kegiatannya bercerita tentang tema, 

pengenalan kosakata baru, menulis, 

pengenalan aturan bermain di sentra yang 

dibuka saat itu. 

3. Pijakan saat bermain 

Adanya pendampingan dari guru kepada 

anak-anak selama  bermain, proses 

mengamati anak-anak ketika bermain, 

memberi bantuan kepada anak jika 

memerlukan. 

4. Pijakan setelah bermain 

Beres-beres mainan yang telah selesai 

digunakan, recalling kegiatan hari ini, 
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pemberian reward berupa bintang bagi 

yang tuntas mengerjakan.
104

 

Selain itu kegiatan sentra yang diterapkan 

ada 4 macam sentra, yakni Sentra Persiapan, Sentra 

Seni dan Olah Tubuh, Sentra Alam dan Sentra 

Balok. Adapun alasan hanya menerapkan 4 sentra 

tersebut adalah karena menyesuaikan dengan jumlah 

robongan belajar anak dalam kelas dan jumlah guru 

yang ada pada setiap jenjang (TK A dan TK B). Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Pifin 

Puspitawati berikut: 

Sentra yang diterapkan di TK ini ada 4 

macam sentra yakni, sentra persiapan, sentra 

seni olah tubuh, sentra alam dan sentra balok. 

Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan 

dengan jumlah rombongan belajar anak 

dalam kelas serta jumlah guru dalam setiap 

jenjang (TK A dan TK B).
105

 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari 

Bu Nursyamsiyah selaku kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Sebenarnya untuk jumlah sentra itu tidak 

dibatasi tergantung kemampuan lembaga, 

namun biasanya kita mengacu pada jumlah 

kelas. Jadi yang kita adakan/terapkan di sini 
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ada 4 macam sentra, yakni sentra persiapan, 

sentra alam, sentra balok dan kreativitas, 

serta sentra seni, peran, dan olah tubuh.
106

 

Alasan tersebut juga dikemukakan oleh Bu 

Siti Hajar selaku guru kelas TK A3, sebagai berikut: 

Hanya 4 sentra, karena disesuaikan dengan 

kemampuan lembaga untuk menerapkan 

sentra. Di sini ada 5 hari masuk aktif anak, 4 

hari kita ambil untuk sentra, jadi 

menyesuaikan jumlah hari masuk dan untuk 

Jumat adalah kegiatan spesial. Sentra yang 

diterapkan di sini diharapkan bisa 

merangkum semua aspek yang dibutuhkan 

anak, seperti sentra persiapan, sentra balok 

dan kreativitas agar anak tidak hanya terpaku 

pada permainan balok saja, sentra alam, dan 

sentra seni, peran dan olah tubuh. Kalau 

untuk sentra ibadah kita, itu sudah masuk 

dalam kegiatan sehari-hari, seperti sholat 

Dhuha, doa-doa harian, sholat Duhur, dan 

lain-lain. Karena sekolah ini juga basis nya 

Islam terpadu, jadi menurut kami untuk 

sentra ibadah tidak harus masuk dalam sentra 

sendiri.
107

 

Adapun jadwal pelaksanaan pembelajaran 

sentra adalah sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Ibu Pifin Puspitawati yakni: hari Senin sentra 
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persiapan, hari Selasa sentra alam, hari Rabu sentra 

balok, hari Kamis sentra seni dan olah tubuh, hari 

Jum‟at kegiatan spesial.
108

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu 

Nursyamsiyah dan Ibu Pifin Puspitawati, dapat kita 

simpulkan bahwasanya pelaksanaan model 

pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo menggunakan 4 macam sentra, yakni 

Sentra Persiapan, Sentra Seni dan Olah Tubuh, 

Sentra Alam dan Sentra Balok dan Kreativitas, 

dengan jadwal hari Senin sentra persiapan, hari 

Selasa sentra alam, hari Rabu sentra balok dan 

kreatifitas, hari Kamis sentra seni dan olah tubuh, 

hari Jum‟at kegiatan spesial. Selain itu dalam 

pelaksanaannya menggunakan 4 pijakan yakni 

pijakan lingkungan bermain, pijakan sebelum 

bermain, pijakan saat bermain dan pijakan setelah 

bermain.  

3. Data tentang Tingkat Perkembangan Kecerdasan 

Intrapersonal Anak Usia Dini dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Sentra di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan untuk memahami diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. 

Kecerdasan ini merupakan pengimbang terhadap 
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kecerdasan interpersonal. Dengan kata lain, jika 

kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan 

berhubungan dengan orang lain, kecerdasan 

intrapersonal ini menunjukkan kemampuan 

berhubungan dengan dirinya sendiri. Adapun 

keadaan kecerdasan intrapersonal anak usia dini di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun adalah sebagaimana 

dijelaskan oleh Bu Nursyamsiyah sebagai berikut: 

Kalau saya melihat, karena kita di sentra itu 

tidak memaksa anak harus ini, harus itu, dll., 

tetapi memang kita menyediakan apa yang 

sesuai dengan rencana pembelajaran kita hari 

ini (RPPH), kita sediakan beberapa kegiatan 

pembelajaran, tetapi terkadang ada anak yang 

tidak mau, dan kita tidak bisa membebaskan 

begitu saja. Dari guru bertanya jika tidak mau 

apa alasannya. Nah dari situ kan kecerdasan 

intrapersonalnya anak bisa terasah. Dia tahu 

mengapa dia mengerjakan dan tidak 

mengerjakan itu dan dia tahu alasannya dan 

akibatnya juga tahu. Mereka tahu kalo tidak 

mengerjakan berarti hasil karya nya kurang, 

bintangnya juga kurang, dia bisa 

memanage/mengatur habis kegiatan ini lalu 

yang itu. Mereka masih bisa mengembangkan 

lagi kegiatannya misalkan semua kegiatan 

sudah selesai dikerjakan, mereka masih bisa 

bermain di sentra itu permainan yang lain. 

Kita tetap menyediakan di semua sentra itu 
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kertas dan alat tulis. Dia mau menggambar, 

mewarnai, atau yang lain itu terserah.
109

 

Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini dalam pembelajaran. Hal 

tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Siti 

Hajar sebagai berikut: 

Sejak di TK A anak sudah mulai dikenalkan 

dan dilatih terkait kegiatan mentaati aturan 

kelas, mengatur diri sendiri, tahu akan hak 

anak dan tanggung jawab. Dalam mengatur 

diri sendiri kegiatannya seperti anak 

mengambil mainan/alat tulis secara mandiri, 

anak mengerjakan secara mandiri dan anak 

ke kamar mandi sendiri. Dalam mentaati 

aturan kelas, anak mengikuti apa yang telah 

diperintahkan oleh guru seperti tidak boleh 

membuang sampah sembarangan, menaruh 

barang pribadi di loker sendiri, dan lain-lain. 

Dalam melatih anak mengetahui akan 

haknya, anak setelah selesai mengerjakan 

akan mendapatkan bintang sebagai reward 

bagi anak. Selain itu termasuk melatih 

tanggung jawab, yakni anak ketika di TK A 

sudah mempunyai 1 loker yang berisi barang-

barang milik anak sendiri-sendiri. Anak 

diajarkan bertanggung jawab menjaga dan 

mengembalikan barang-barang yang sudah 

selesai digunakan ke tempat semula, jika 
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tidak maka anak sendiri yang akan kesulitan 

mencarinya. Kemudian ketika di TK B 

kecerdasan intrapersonal anak terkait mampu 

mengetahui haknya, mentaati aturan kelas, 

mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab 

atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri 

sudah berkembang dengan baik, karena 

sudah dilatih sejak di TK A.
110

 

Adapun keadaan kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo 

dengan menggunakan model pembelajaran sentra, 

masih ada beberapa anak yang kecerdasan 

intrapersonalnya belum berkembang dengan 

maksimal. Beberapa faktor penyebabnya, 

sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Siti Hajar 

sebagai berikut: 

Ada juga anak yang kecerdasan 

intrapersonalnya belum berkembang dengan 

baik, namun itu hanya sebagian kecil, dan 

masih bisa ditangani oleh guru. Adapun 

faktor kecerdasan intrapersonal kurang 

maksimal yakni, lingkungan rumah/keluarga 

yang kurang mendukung, orang tua yang 

sibuk bekerja sehingga anak kalau di rumah 

selalu dilayani, ada juga anak yang 

berkebutuhan khusus, sehingga masih butuh 

bantuan dan bimbingan guru dalam hal 

kecerdasan intrapersonalnya seperti 

kemandirian, tanggung jawab, membuat 
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keputusan serta mengatur barang-barang 

pribadi anak.
111

 

Meskipun ada yang belum maksimal 

kecerdasan intrapersonalnya, namun secara 

keseluruhan/secara umum, kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo 

sudah  berkembang dengan baik. Anak sudah 

mampu mengetahui haknya, mentaati aturan kelas, 

mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab atas 

perilakunya untuk kebaikan diri sendiri.
112

 Hal 

tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Bu Nursyamsiyah sebagai berikut: 

Secara keseluruhan/ secara umum, 

kecerdasan intrapersonal AUD di sini insya 

Allah berkembang dengan baik. Karena anak 

itu bisa memutuskan ketika dia mengerjakan, 

dia harus mandiri dan bertanggungjawab 

menyelesaikan. Intrapersonal itukan ya 

kemandirian, tanggungjawab, dia bisa 

memutuskan sesuatu. Kalau misalkan dia 

memaksakan dirinya tidak mau ya tidak mau, 

lalu ditanya apa alasannya. Akhirnya kalau 

kita alasan dia hanya diam, ya sudah biarkan 

dia diam di situ dulu, nanti kalau sudah mau 

biar nanti baru mengerjakan. Artinya di situ 

dia ada proses berfikir dengan dirinya 

sendiri, alasan mengapa tidak mau, kalau aku 

                                                           
111

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Koding: 04/W/21-III/2019 
112

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Koding: 01/O/15-III/2019 



79 
 

 

tidak mau nanti tidak bisa apa-apa dan 

akhirnya anak memutuskan untuk 

mengerjakan. Misalkan anak nangis, ditanya 

tidak bisa ya sudah biar nangis dulu aja, 

selesaikan nanti kalau sudah nangisnya mau 

ngomong silahkan. Kalau saya kan biasanya 

bilang “Bu Nur tidak bisa mendengarkan 

anak yang ngomong sambil menangis”. Jadi 

saya merasakan anak-anak buktinya dia bisa 

main dengan temannya dan dia bisa 

memutuskan kapan saya perlu main dengan 

itu dan kapan saya tidak perlu main dengan 

dia.
113

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

kepada Ibu Nursyamsiyah dan Ibu Siti Hajar di atas, 

dapat kita ketahui bahwasanya keadaan kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo dengan menggunakan model 

pembelajaran sentra secara umum adalah sudah baik. 

Dalam model pembelajaran sentra ini, guru tidak 

memaksa anak untuk melakukan suatu kegiatan. 

Tetapi anak diminta secara mandiri memilih kegiatan 

pembelajaran yang ingin dia kerjakan, serta 

tanggung jawab anak dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Selain itu, anak juga mampu 

berfikir/berkomunikasi dengan dirinya sendiri terkait 

hal-hal yang harus dia lakukan ataupun tidak. Anak 

juga mampu mengetahui alasan-alasan melakukan 

suatu hal atau tidak melakukannya. Serta anak juga 
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mampu mengetahui konsekuensi dari hal-hal yang 

telah dia pilih atau tentukan. 

Berikut ini adalah gambaran tingkat 

perkembangan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini kelas B 1 usia 5-6 tahun di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo secara lebih rinci.
114

 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Muhammad Manggala Ajisaka sudah 

baik pada indikator tahu akan hak saya dan mengatur 

diri sendiri. Sedangkan dalam indikator mentaati 

aturan kelas (kegiatan, aturan) dan bertanggung 

jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri 

dalam mulai berkembang dengan baik. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Zahwah Shidqiyah Falillah sudah baik 

pada indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan 

kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Nazla Fatiya Mumtaza sudah baik pada 

indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 
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Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Jenna Qanita Oktavianto sudah baik 

pada indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan 

kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Muqtathafat Leydra Pradana sudah 

baik pada indikator tahu akan hak saya, mentaati 

aturan kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri 

dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk 

kebaikan diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Shofia Azzahra sudah baik pada 

indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Katherin Arcitha Nareswari sudah baik 

pada indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan 

kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Ameera Azizah Rahmah sudah baik 

pada indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan 

kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 
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Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal M. Elang Permana sudah baik pada 

indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Nazla Fatiya Mumtaza sudah baik pada 

indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Wafa „Izzuna Zein sudah baik pada 

indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Cinta Ilahi Al-Makhfudzoh sudah baik 

pada indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan 

kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Naura Riskiya Husnul Khotimah sudah 

baik pada indikator tahu akan hak saya, mentaati 

aturan kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri 
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dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk 

kebaikan diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Iris Marrisa Batrisyia sudah baik pada 

indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan kelas 

(kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Hafiz Alfatih Murdiananda sudah baik 

pada indikator tahu akan hak saya, mentaati aturan 

kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri. 

Tingkat perkembangan kecerdasan 

intrapersonal Hadinarasyid Arfa Aqila Said sudah 

baik pada indikator tahu akan hak saya, mentaati 

aturan kelas (kegiatan, aturan), mengatur diri sendiri 

dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk 

kebaikan diri sendiri. 
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Gambar 4.1 Temuan penelitian tentang implementasi 

model pembelajaran sentra dalam meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo. 

  



85 
 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Di dalam bab ini berisi tentang analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan 

implementasi model pembelajaran sentra dalam 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia dini di 

TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo. 

A. Pembahasan tentang Perencanaan Model 

Pembelajaran Sentra untuk Meningkatkan 

Kecerdasan Intrapersonal Anak Usia Dini di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

Perencanaan model pembelajaran sentra harus 

dilaksanakan agar tercapainya tujuan pendidikan dengan 

maksimal. Guru yang baik akan berusaha sebisa 

mungkin agar pembelajarannya berhasil dengan optimal. 

Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu 

ialah guru tersebut senantiasa membuat perencanaan 

mengajar sebelumnya. Pada garis besarnya, perencanaan 

pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan 

membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 

2014 dan Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014, hal-

hal yang dibutuhkan dalam perencanaan model 

pembelajaran sentra pada PAUD, yakni adanya 

pengelolaan kelas, Prota (Program Tahunan), Promes 

(Program Semester), RPPM (Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran Mingguan) dan RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian).
115

 

Perencanaan pengelolaan kelas meliputi penataan 

ruangan dan pengorganisasian peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut, hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan 

kelas adalah sebagai berikut: 

1. Penataan sarana dan prasarana ruangan harus 

disesuaikan dengan kegiatan sentra yang akan 

dilaksanakan. 

2. Pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan 

kebutuhan sehingga setiap anak memiliki ruang 

gerak yang lebih leluasa. Susunan meja dan kursi 

dapat berubah-ubah, dan dalam pembelajaran, anak 

tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk 

di tikar/karpet. 

3. Dinding kelas dapat digunakan untuk menempelkan 

sarana yang  dipergunakan sebagai sumber belajar 

dan hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak 

sehingga dapat mengganggu dan mengalihkan 

perhatian. 

4. Peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur 

sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga 

dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin 

                                                           
115

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 3-4. 
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dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, 

membuat keputusan, dan mengatur peralatan. 

5. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam 

ruangan, sehingga dapat berfungsi apabila 

diperlukan oleh peserta didik.
116

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo, 

perencanaan pengelolaan kelas yang dilakukan sudah 

sesuai dengan kebutuhan anak dalam kegiatan 

pembelajaran, antara lain: 

1. Penataan sarana dan prasarana di ruang kelas sesuai 

dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2. Dinding kelas ada yang dipergunakan untuk 

menempel hasil karya anak, dan juga terdapat papan 

tulis kecil untuk menuliskan materi kegiatan.  

3. Pengelompokan meja dan kursi juga sudah sesuai 

kebutuhan, sehingga anak bebas bergerak 

menggunakan ruang kelas. Susunan meja dan kursi 

juga berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan anak, 

selain itu saat pelaksanaan pembelajaran, anak tidak 

selalu duduk di kursi, tetapi juga tersedia karpet 

yang bisa digunakan anak untuk belajar. 

Terdapat loker-loker kecil tempat menaruh 

barang-barang pribadi anak masing-masing seperti tas, 

buku dan peralatan tulis, yang mana fungsinya adalah 

dapat melatih anak dalam kemandirian, tanggung jawab, 
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 Mulyasa, Manajemen…, 126. 
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membuat keputusan dan mengatur barang-barang 

pribadi anak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo, 

bahwasanya perencanaan pembelajaran yang dilakukan 

untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini menerapkan model pembelajaran sentra dengan 

mengacu pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 

dan Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014. Adapun 

hal-hal yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut 

antara lain adalah: 

1. Pembuatan Prota (Program Tahunan)  

Program tahunan (prota) di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun ini dibuat oleh lembaga dalam forum rapat 

kerja guru, yang mengacu pada Permendikbud 

Nomor 137 Tahun 2014. 

2. Pembuatan Promes (Program Semester)  

Program semester (promes) ini dibuat sendiri 

oleh lembaga sendiri dengan menggunakan acuan 

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Adapun 

komponen yang terdapat dalam program semester 

(promes) yakni berisi daftar temas satu semester dan 

alokasi waktu setiap tema. 

3. Pembuatan RPPM (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan) 

RPPM (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan) ini dibuat oleh lembaga sendiri, dengan 

menggunakan acuan Permendikbud Nomor 137 
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Tahun 2014. RPPM ini disusun sebagai acuan dalam 

pembelajaran selama satu minggu. 

4. Pembuatan RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian) 

RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian) dibuat oleh guru kelas sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. Adapun komponen yang 

terdapat dalam Promes meliputi tema, sub tema, KD 

(Kompetensi Dasar), capaian, strategi dan alokasi 

waktu. Komponen RPPM meliputi identitas 

kelompok, tema, sub tema, sub-sub tema, kegiatan 

sentra, KD yang keluar dan kegiatan pembelajaran. 

Komponen RPPH meliputi identitas, pembukaan, 

inti, materi pembelajaran, penutup, dan metode 

penilaian. 

 

B. Pembahasan tentang Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra untuk Meningkatkan 

Kecerdasan Intrapersonal Anak Usia Dini di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

Pembelajaran berbasis sentra adalah model 

pembelajaran yang dilakukan dalam “lingkaran” (circle 

time) dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat ketika 

guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar 

untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan 

sebelum dan sesudah bermain. Sentra main adalah zona 

atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat 

alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan 

yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi 
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dasar anak didik dalam berbagai aspek 

perkembangannya secara seimbang.
 117 

Adapun macam-macam sentra, tujuh sentra yang 

dikembangkan oleh Pamela Phelps, yaitu sentra 

persiapan, sentra balok, sentra peran besar,  sentra peran 

kecil,  sentra bahan alam,  sentra seni dan sentra musik.  

Sejak diadopsi oleh Indonesia, yang terkenal dengan 

adat timurnya dan kekentalan spiritualnya, maka pada 

Sekolah binaan langsung Dr.  Pamela Pelph,  di 

Indonesia yaitu Sekolah Al-Falah Ciracas Jakarta Timur,  

dikembangkan enam sentra yaitu sentra persiapan,  

sentra balok,  sentra bahan alam,  sentra seni,  sentra 

main peran besar,  sentra main peran kecil.  Untuk 

kemudian ditambah satu sentra lagi, yaitu sentra imtaq 

sehingga menjadi tujuh sentra.
118

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo hanya menerapkan 4 macam sentra untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia dini 

yakni sebagai berikut: 

1. Sentra persiapan 

Dalam sentra ini lebih menitikberatkan 

kepada persiapan anak untuk motorik halusnya, 

kemudian persiapan anak untuk menulis, membaca 

simbol-simbol, dan lain-lain, yang kesemuanya itu 

berada di sentra persiapan. 
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2. Sentra alam 

Dalam sentra alam ini diharapkan anak nanti 

bisa setidaknya bisa bekerja dengan bahan-bahan 

alam, seperti daun, air, tanah, batu, dan lain-lain. 

3. Sentra balok dan kreativitas 

Dalam sentra balok ini tidak hanya 

menggunakan nama sentra balok, namun dengan 

adanya kreativitas. Hal tersebut agar anak tidak 

hanya berfokus bermain dengan balok saja, tetapi 

bisa menggunakan alat permainan lain seperti lego, 

yang kemudian anak bisa menggabungkan alat 

permainan tersebut dengan balok sehingga anak juga 

terasah kreativitasnya. 

4. Sentra seni, peran dan olah tubuh 

Sama halnya dengan sentra alam, dalam 

sentra seni, peran dan olah tubuh ini anak juga 

diajarkan banyak hal. Dalam seni anak akan belajar 

banyak hal seperti seni olah tangan, kerajinan tangan 

(handy craft), dan hasta karya, dalam peran anak 

juga diajarkan bermain teater anak dan untuk olah 

tubuh anak juga diajak berolahraga/senam. 

Adapun alasan hanya menerapkan 4 macam 

sentra adalah karena lembaga lebih menyesuaikan 

kepada yang bisa dikembangkan dan adanya alat-alat 

yang sudah ada di lembaga. Selain itu, alasan yang lain 

adalah mengacu pada jumlah kelas yang ada pada 

lembaga serta jumlah hari aktif masuk sekolah. 

Pendekatan sentra dan lingkaran adalah 

pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada 

anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di 
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sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan 

menggunakan empat pijakan (scaffolding) untuk 

mendukung perkembangan anak, yaitu (1) pijakan 

lingkungan main; (2) pijakan sebelum main; (3) pijakan 

selama main; dan (4) pijakan setelah main.
119

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peniliti 

lakukan, dalam pelaksanan model pembelajaran sentra 

di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo  menggunakan 4 

macam pijakan, yakni: 

1. Pijakan lingkungan bermain 

Guru mempersiapkan kondisi, tempat, 

peralatan, administrasi dan lain-lain sebelum 

dilakukan permainan pada sentra. Dapat disiapkan 

dengan menggelar karpet atau menata kursi untuk 

kegiatan bermain. Serta dapat dilakukan di luar atau 

di dalam ruangan. Dalam pijakan ini melatih 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini pada 

indikator mampu mengetahui haknya, yakni anak 

berhak memilih sendiri tempat duduk, atau kegiatan 

yang akan dikerjakan. 

2. Pijakan sebelum bermain 

Isi kegiatannya bercerita tentang tema, 

pengenalan kosakata baru, menulis, pengenalan 

aturan bermain di sentra yang dibuka saat itu. Dalam 

pijakan ini melatih kecerdasan intrapersonal anak 

usia dini pada indikator mampu mentaati aturan baik 

aturan kegiatan maupun permainan. 
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3. Pijakan saat bermain 

Adanya pendampingan dari guru kepada 

anak-anak selama bermain, proses mengamati anak-

anak ketika bermain, memberi bantuan kepada anak 

jika memerlukan. Dalam pijakan ini melatih 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini pada 

indikator anak mampu mentaati aturan kelas baik 

kegiatan maupun permainan, anak mampu mengatur 

diri sendiri dalam melakukan kegiatan atau 

permainan serta anak mampu bertanggung jawab 

atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. 

 

 

4. Pijakan setelah bermain 

Beres-beres mainan yang telah selesai 

digunakan, recalling kegiatan hari ini, pemberian 

reward berupa bintang bagi yang tuntas 

mengerjakan. Dalam pijakan ini melatih kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini pada indikator anak 

mampu mengetahui haknya, anak mampu mentaati 

peraturan kelas, anak mampu mengatur diri sendiri 

serta mampu bertanggung jawab atas perilaku untuk 

kebaikan diri sendiri. 
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C. Pembahasan tentang Tingkat Perkembangan 

Kecerdasan Intrapersonal Anak Usia Dini dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Sentra di TKIT 

1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. 

Pada masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada 

perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode 

berikutnya. Para ahli menyebutnya usia emas 

perkembanngan (golden age). Untuk melejitkan potensi 

perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan 

asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan 

penuh kasih sayang, dan rangsangan pendidikan yang 

sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan 

masing-masing anak. Pemberian rangsangan pendidikan 

dapat dilakukan sejak lahir, bahkan sejak masih dalam 

kandungan.
 120

 

Model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pendidikan anak adalah pembelajaran sentra. 

Istilah sentra adalah zona atau area bermain anak yang 

dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi 

sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk 

mendukung perkembagan anak.
121

 Area ini diharapkan 

dapat mengembangkan semua aspek kecerdasan anak 

dalam sekali bermain, sedangkan keinginan anak untuk 

bermain tidak hanya satu jenis saja, maka setiap jenis 

permainan yang akan diperankan anak harus dikemas 

                                                           
120

 Helmawati, Mengenal…, 45. 
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menjadi sentra-sentra bermain yang sesuai pilihan anak. 

Dengan demikian, apa pun jenis permainan yang 

dilakukan anak, tetap akan mengembangkan semua 

aspek kecerdasan anak (Multiple intelligence).
122

Adapun 

salah satu kecerdasan anak yang tidak kalah penting 

untuk ditingkatkan adalah kecerdasan intrapersonal 

anak. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan 

untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab 

atas kehidupannya sendiri.
123

  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan penulis di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo 

yang menggunakan sentra sebagai model 

pembelajarannya, masih ada beberapa anak yang belum 

maksimal dalam kecerdasan intrapersonalnya, namun 

masih bisa ditangani oleh guru dan bukan menjadi 

masalah yang serius. Hal tersebut terjadi karena adanya 

beberapa faktor seperti, lingkungan rumah/keluarga 

yang kurang mendukung, orang tua yang sibuk bekerja 

sehingga anak selalu dilayani ketika di rumah, dan 

adanya anak yang berkebutuhan khusus. 

Secara umum di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo yang menggunakan sentra sebagai model 

pembelajarannya, sudah dapat meningkatkan kecerdasan 

intrapersonal anak pada indikator anak mampu 

mengetahui haknya, anak mampu mentaati aturan kelas 

(kegiatan, bermain), anak mampu mengatur diri sendiri, 
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dan anak mampu bertanggung jawab atas perilakunya 

untuk kebaikan diri sendiri dengan baik. Hal tersebut 

terjadi karena, dalam model pembelajaran sentra yang 

diterapkan guru tidak memaksa anak untuk melakukan 

kegiatan, tetapi guru lebih memberikan kesempatan pada 

anak untuk memilih kegiatannya secara mandiri. Dengan 

begitu, diharapkan anak akan bertanggung jawab 

menyelesaikan kegiatan yang dia pilih secara mandiri. 

Guru juga membiasakan anak agar mampu berfikir/ 

berkomunikasi dengan dirinya sendiri terkait hal-hal 

yang harus dia lakukan ataupun tidak. Anak juga mampu 

mengetahui alasan-alasan melakukan suatu hal atau 

tidak melakukannya. Serta anak juga mampu 

mengetahui konsekuensi dari hal-hal yang telah dia pilih 

atau tentukan. Dengan model pembelajaran yang 

demikian, maka secara tidak langsung, dapat 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak dengan 

baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi 

model pembelajaran sentra dalam meningkatkan 

kecerdasan intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Perencanaan model pembelajaran sentra untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo yakni 

meliputi pengelolaan kelas, pembuatan  Prota 

(Program Tahunan), Promes (Program Semester), 

RPPM (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan) dan RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian).  

2. Pelaksanaan model pembelajaran sentra untuk 

meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 

dini di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo menerapkan 

4 macam sentra, yakni sentra persiapan, sentra alam, 

sentra balok dan kreativitas serta sentra seni dan olah 

tubuh. Dalam setiap sentra menggunakan 4 pijakan, 

yakni pijakan lingkungan, pijakan sebelum bermain, 

pijakan saat bermain dan pijakan setelah main. 

3. Tingkat perkembangan kecerdasan intrapersonal 

anak usia dini dengan menggunakan model 

pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun 

Ponorogo secara umum berkembang dengan baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari anak mampu 

mengetahui haknya, anak mampu mentaati peraturan 
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kelas (kegiatan, permainan), anak mampu mengatur 

diri sendiri serta anak mampu bertanggung jawab 

atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Perencanaan pelaksanaan model pembelajaran sentra 

di TKIT 1 Qurrota A‟yun Ponorogo, sebaiknya lebih 

ditingkatkan lagi baik dari segi guru, sara prasarana 

maupun bahan dan alat pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota 

A‟yun Ponorogo, sebaiknya untuk kedepannya bisa 

menambah sentra agar anak-anak lebih banyak lagi 

sarana untuk belajar. 

3. Kecerdasan intrapersonal anak usia dini di TKIT 1 

Qurrota A‟yun Ponorogo, untuk kedepannya 

sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya 

melalui model pembelajaran sentra, tetapi juga 

kegiatan yang lain. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa melanjutkan 

penelitian ini dengan meneliti kecerdasan 

intrapersonal anak usia dini pada indikator lainnya 

seperti kesadaran diri. Di samping itu, peneliti 

berikutnya juga bisa melanjutkan penelitian ini 

dengan meneliti evaluasi pembelajaran pada 

pembelajaran sentra. 
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