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ABSTRACT 

 

The centre method means learning how to prioritize freedom of learning on 

students, where students are free to choose the game they like and of course the 

toys were provided by the school. Calistung is the way students are learning to 

read, write, and counting. Researcher chose TK Futuhiyah as a place to study 

because the kindergarten method using center and calistung in the process of 

teaching and learning aims to describe the application of the method of center and 

calistung for kindergarten A and B Futuhiyah in the village of Kloposepuluh, 

Sukodono, Sidoarjo, East Java. Researcher used a qualitative descriptive research 

method. Direct observation serves to acknowledge the applicability of the center 

and calistung methods for kindergarten A and B Futuhiyah. In-depth interviews of 

the informant is another method that is selected by the teachers purposive class, 

teacher Extras, and mothers the introductory kindergarten A and B. From the 

analysis to be done, it was concluded that the center and calistung methods in 

kindergarten Futuhiyah merged into a single entity in a kindergarten learning 

concepts that apply the system of playing while learning. The result when the 

kindergarten graduation, they can read-write-counting. And can take the exam 

admission tests in elementary school. 

 

Keywords: Centre method, calistung method, TK A and B. 

 

 

ABSTRAK 

 

Metode sentra artinya cara belajar yang mengutamakan kebebasan belajar 

berada pada murid, di mana murid dibebaskan untuk memilih permainan yang 

mereka suka dan tentunya mainan tersebut telah disediakan oleh sekolah. 

Calistung adalah cara pembelajaran pada murid agar dapat membaca, menulis, 
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dan berhitung. Peneliti memilih TK Futuhiyah sebagai tempat penelitian karena 

TK tersebut menggunakan metode sentra dan calistung dalam proses belajar 

mengajar tujuannya untuk mendeskripsikan penerapan metode sentra dan 

calistung untuk anak TK A dan B Futuhiyah di Desa Kloposepuluh, Kecamatan 

Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Observasi langsung berfungsi untuk mengetahui 

penerapan metode sentra dan calistung untuk anak TK A dan B Futuhiyah. 

Wawancara mendalam kepada informan merupakan metode lain yang dipilih 

secara purposive yaitu guru pengajar kelas, guru ekstra, dan ibu-ibu pengantar 

anak TK A dan B. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa metode sentra 

dan calistung di TK Futuhiyah digabung menjadi satu kesatuan dalam sebuah 

konsep belajar anak TK yang menerapkan sistem bermain sambil belajar. Hasilnya 

ketika anak TK lulus, mereka dapat membaca-menulis-berhitung. Dan dapat 

mengikuti ujian tes penerimaan siswa baru di Sekolah Dasar (SD).  

 

Kata kunci:Metode sentra, metode calistung, TK A, dan TK B. 

 

 

 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan sesuatu yang dapat mempersiapkan kesuksesan 

manusia pada masa akan datang. Menurut Manan (1989: 9) pendidikan mencakup 

setiap proses, kecuali yang bersifat genetis, yang menolong membentuk pikiran, 

karakter, atau kapasitas fisik seseorang. Proses tersebut berlangsung seumur hidup, 

karena manusia harus mempelajari cara berpikir dan bertindak yang baru pada 

setiap perubahan besar dalam hidup. 

Pendidikan bisa didapat dari berbagai macam cara, salah satunya adalah 

pendidikan sekolah formal. Keberadaan sekolah menjadi penting bagi eksistensi 

dan keberlangsungan pendidikan di negara kita. Menurut Karsidi (2005) 

terbentuknya organisasi pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf 

perkembangan masyarakat yang sudah kompleks. Hampir semua yang kita 

pelajari adalah hasil hubungan kita dengan orang lain baik di rumah, sekolah, 

tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Maka, wajar apabila yang kita 

ketahui pendidikan adalah hasil hubungan timbal balik yang ternyata sudah 

sedemikian rupa terbentuk oleh masyarakat. 

Pendidikan sebagai pranata sosial yang berwujud dalam bentuk lembaga 

atau institusi sekolah merupakan lembaga yang berkenaan dengan 
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kelakuan-kelakuan tertentu yaitu interaksi antara pendidik dan peserta-didik untuk 

mewujudkan suatu sistem norma. Di dalam hal ini sistem norma yang dominan di  

sekolah-sekolah sekarang ialah norma-norma ilmu pengetahuan. Lembaga 

pendidikan haruslah mengkondisikan pengenalan dari keseluruhan unsur-unsur 

budaya lokal, nasional, dan global (Tilaar, 2000: 72). 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memasukkan 

Taman Kanak-kanak (TK) dalam katagori pendidikan formal, sesuai 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 (3) : 

“Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal 

berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), 

atau bentuk lain yang sederajat.” (www.kemdiknas.go.id/) 

Pendidikan TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat mempunyai visi 

untuk membentuk generasi Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri, dan 

profesional. Misi dari TK memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik 

secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sarana yang tidak terlayani oleh 

pendidikan formal melalui penyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.  

Tugas lembaga TK tentunya terbatas dibandingkan dengan 

lembaga-lembaga pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Di dalam praksis 

pendidikan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut diperlukan personil atau para 

pelaksana, bukan hanya tenaga guru tetapi seluruh tenaga yang menunjang 

pelaksanaan tugas dari lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan perlu 

didukung oleh adanya fasilitas fisik yang memadai dan program kurikulum yang 

menggambarkan keseluruhan sistem nilai serta fasilitas fisik untuk mencapai 

nilai-nilai yang diinginkan.  

Di Indonesia pendidikan TK ini sudah banyak dijumpai di berbagai 

wilayah, terutama Jawa. Orang tua sekarang banyak memilih untuk 

menyekolahkan anak-anaknya mulai usia dini untuk merangsang otak anak dalam 

berpikir secara rasional dan kreatif. Usia dini merupakan usia paling penting pada 

tumbuh-kembang otak anak sehingga dapat disebut dengan golden age. Pada 

masa-masa ini anak akan mengalami perkembangan psikologis dan biologis. Pada 

perkembangan psikologis anak ingin mencoba melakukan hal-hal yang baru dia 
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kenal serta berpikir sesuai kehendak. Sedangkan pada perkembangan biologis 

anak akan mengalami pertumbuhan pada fisiknya yaitu pertambahan berat badan 

dan tinggi badan (http://www.pendidikankarakter.com/). 

TK menggunakan berbagai macam metode pembelajaran untuk 

memperlancar proses belajar mengajar. Metode yang ditawarkan oleh Dinas 

Pendidikan yaitu metode sentra, calistung, klasikal, dan area. Dari empat macam 

metode tersebut, metode calistung dan sentra yang sering digunakan oleh TK 

sekarang karena kedua metode tersebut dapat membantu memperlancar belajar 

anak. Selain itu, metode calistung yang diterapkan oleh TK sekarang 

menggunakan kurikulum bermain sambil belajar. Jadi, TK menyediakan berbagai 

macam fasilitas yang dapat mendukung kedua metode tersebut khususnya dalam 

hal permainan edukasi. 

Namun, melalui Surat Edaran Nomor: 1839/C.C2/Tu/2009 perihal 

“Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Penerimaan Siswa Baru 

Sekolah Dasar” nomer 5 tentang pelaksanaan pendidikan TK , Menteri Pendidikan 

melarang TK untuk menggunakan metode calistung: 

“.......TK tidak diperkenankan mengajarkan materi 

calistung secara langsung sebagai pembelajaran sendiri-sendiri 

(fragmented) kepada anak-anak. Konteks pembelajaran calistung 

di TK hendaknya dilakukan dalam kerangka pengembangan 

seluruh aspek tumbuh kembang anak, dilakukan melalui 

pendekatan bermain, dan disesuaikan dengan tugas 

perkembangan anak. Menciptakan lingkungan yang kaya dengan 

“keaksaraan“ akan lebih mamacu kesiapan anak untuk memulai 

kegiatan calistung.” (www.kemdiknas.go.id/) 

 Adanya larangan tersebut menuai kontra dari orang tua karena ketika anak 

masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak-anak diberikan ujian masuk sekolah 

yang terdiri atas membaca, menulis, dan berhitung. Maka, orang tua ingin 

anak-anaknya lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung sejak anak duduk di 

bangku TK. 

Calistung di dunia Barat telah dikenal sejak zaman Maria Montessori dan 

Glenn Doman. Dua orang tersebut merupakan pelopor pengembangan metode 

belajar membaca dan matematika bagi anak-anak usia dini. Berawal dari profesi 

Montessori sebagai dokter yang menangani anak-anak dengan keterbelakangan 

http://www.pendidikankarakter.com/
http://www.kemdiknas.go.id/
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mental, lewat kegiatan sederhana yang diulang-ulang setiap hari, sebagian besar 

anak-anak tersebut mengalami kemajuan pesat. Montessori membuat alat belajar 

seperti perlengkapan bermain. Untuk membaca, beliau membuat kartu huruf dari 

papan kayu atau kertas tebal. Setiap huruf dicetak dari kertas ampelas yang cukup 

kasar. Anak-anak harus membunyikan huruf-huruf tersebut dan juga merabanya 

untuk membentuk kepekaan terhadap tekstur huruf (Siswanto, 2012: 12). 

 

Pengertian Metode Sentra dan Calistung 

Metode sentra artinya cara belajar yang mengutamakan kebebasan belajar 

berada di tangan murid, dimana murid dibebaskan untuk memilih permainan yang 

mereka suka dan tentunya mainan tersebut telah disediakan oleh sekolah. Maka 

dari itu, sekolah harus mempunyai berbagai macam permainan edukasi yang dapat 

menstimulasi anak didiknya. Dari situ anak akan memilih permainan edukasinya, 

kemudian guru memberitahu fungsi dari mainan tersebut, contoh mainan puzzle 

fungsinya untuk mengasah otak anak dalam memecahkan masalah serta melatih 

ketangkasan anak dalam melihat dan menggerakkan tangan secara bersamaan. 

Kurikulum sentra basisnya adalah belajar sambil bermain, sehingga 

strategi pembelajaran lebih ditekankan ketimbang hasil. Materi disampaikan 

secara interaktif dan kongkret, dengan menempatkan anak didik sebagai pusat. 

Hal ini dilakukan agar potensi dari kecerdasan logika-matematika, bahasa, tubuh 

(kinestetik), ruang (spasial), kemandirian (intrapersonal), kepedulian sosial 

(interpersonal), dan musik mereka terbangun secara mandiri tanpa adanya tekanan 

dari guru (Massardi, 2012). 

Bermain suatu kegiatan yang serius, tetapi mengasyikkan. Melalui 

bermain si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar 

nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai 

kecepatan sendiri, maka ia melatih kemampuannya. Bermain mempunyai nilai dan 

ciri yang penting bagi kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari dalam 

kehidupan anak. Jadi, dengan memahami arti bermain bagi anak, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bermain merupakan suatu kebutuhan anak. Dalam merancang 

pelajaran tentu dilakukan sambil bermain, jadi bermain sambil belajar bagi anak 
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umur kurang lebih 4-6 tahun membuat tumbuh secara sehat mental. Bahkan dapat 

mengenali potensi yang unggul pada setiap anak, bukan semata-mata anak sebagai 

kertas kosong yang siap untuk ditulisi atau dibentuk (Semiawan, 2008: 20). 

 Calistung adalah cara pembelajaran pada anak didik untuk bisa membaca, 

menulis, dan berhitung. Seperti yang kita tahu bahwa di era globalisasi ini, banyak 

orang yang membahas tentang metode belajar satu ini. Bahkan calistung telah 

dikenal oleh masyarakat luas sejak lama. Orang tua sekarang menginginkan 

anaknya bisa lancar membaca, menulis, dan berhitung sebelum anak tersebut 

masuk ke sekolah dasar. Oleh sebab itu, banyak orang tua selektif dalam memilih 

taman kanak-kanak yang dapat mengajarkan calistung atau telah meluluskan 

siswa yang berprestasi dalam calistung. Alasan orang tua memilih TK seperti itu, 

karena ujian masuk SD tidak semulus sebelum tahun 2000 an di mana SD 

menampung semua calon siswa yang mendaftar di SD tersebut, dengan 

berkembangnya zaman dan jumlah populasi manusia yang semakin banyak pula 

maka, SD membuat peraturan baru ketika menerima peserta didik baru yaitu 

memberikan ujian baca, tulis, dan berhitung (calistung). Alasan SD membuat 

peraturan seperti itu untuk mencari bakal siswa yang rajin, cerdas, dan pintar 

karena pelajaran SD sekarang lebih sulit dibandingkan pelajaran SD zaman dulu. 

Perkembangan kecerdasan anak pun tidak bisa diukur melalui usianya seperti 

yang dikatakan oleh Piaget dalam teori psikologi perkembangannya bahwa pada 

usia 7 tahun anak-anak dianggap sudah bisa berfikir terstruktur. Piaget khawatir 

apabila otak anak-anak dibawah 7 tahun terbebani oleh pelajaran calistung 

(Siswanto, 2012: 11). Maksud Piaget yang seperti ini, sering disalah artikan oleh 

kebanyakan orang. Maksud sebenarnya adalah apabila anak-anak tersebut 

diajarkan calistung terus-menerus tanpa ada bermain atau tanpa jeda waktu sehari 

untuk belajar calistung, dapat mengakibatkan anak stres dan benci terhadap 

pelajaran tersebut. Kebenciannya terhadap calistung bisa sampai ketika anak 

tersebut dewasa. Maka dari itu, perlu adanya inovasi untuk membuat pola 

pembelajaran yang baru untuk TK agar anak merasa senang dalam belajar 

calistung. 
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Proses Penerapan Metode Sentra dan Calistung pada Anak TK A dan B 

Futuhiyah 

Metode sentra di TK Futuhiyah mulai digunakan pada tahun 2009, metode 

sentra dinilai lebih efektif dalam mendidik murid TK Futuhiyah yang cenderung 

aktif dan kreatif. Sebelum metode sentra ini diterapkan, pada tahun 2007-2008 TK 

Futuhiyah menggunakan metode area yaitu guru membagi kelompok-kelompok 

kecil yang di dalamnya terdapat murid-murid yang berbeda minat (kesukaan). 

Dalam penggunaan metode area tersebut anak cenderung suka mengikuti minat 

sesuai temannya, sehingga anak tidak mempunyai pendirian sendiri dalam 

menentukan minat bermain sambil belajarnya. Dan di sini guru mengalami 

kesulitan dalam menentukan minat yang disukai tiap anak, maka pada tahun 2009 

metode area diganti dengan metode sentra dimana guru tetap membagi 

kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya terdapat anak yang mempunyai minat 

sama. 

Guru mempunyai cara dalam menentukan minat anak yang sama yaitu dengan 

memberikan beberapa macam mainan edukasi yang di dalamnya terdapat aspek 

kognitif, seni, fisik motorik, dan lain sebagainya. Guru akan melihat mainan yang 

paling sering digunakan oleh masing-masing anak. Dari situ guru akan membagi 

kelompok kecil tersebut sesuai dengan minat masing-masing anak. Metode sentra 

dalam sehari anak tidak selalu duduk di kelompok yang sama, anak akan diacak 

kembali duduknya dengan teman yang berbeda pada waktu-waktu yang telah 

dijadwalkan oleh sekolah. Fungsi dari pengacakan tempat duduk yaitu agar anak 

tidak bosan dengan teman satu kelompoknya dan anak diajarkan untuk bisa 

bersosialisasi dengan teman yang lainnya. 

Metode sentra di TK Futuhiyah tiap kelompok berisi 4-5 orang anak, 

maksudnya agar anak bisa bereksplorasi dan fungsi guru pun bisa terlaksana 

dengan baik. Maksud dari bereksplorasi yaitu anak dengan bebas bermain mainan 

edukasi yang mereka minati di tempat yang luas, jadi anak tidak sampai berebut 

tempat. Fungsi guru bisa terlaksana dengan baik artinya guru menjadi pelayan dari 

muridnya yang tugasnya memberitahukan fungsi-fungsi dari mainan edukasi tiap 
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anak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya berada di mainan 

tersebut. 

 TK Futuhiyah menggunakan metode calistung sejak tahun 2007 pada awal 

pembukaan sekolah. Metode calistung merupakan metode yang dapat membantu 

memperlancar belajar membaca-menulis-menghitung pada anak didik. Metode 

calistung ini diterapkan sesuai dengan usia anak didik. Metode ini mulai diterapkan 

pada anak-anak TK A yang berusia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak masih diajarkan 

untuk mengenal huruf dan angka; menyambung huruf dan angka; membaca huruf 

dan angka yang tertera pada media belajar, misal flash cards, puzzle, balok kayu, 

dan lain-lain; menggambar dan mewarnai. 

 Penerapan metode sentra pada TK B di Futuhiyah berjalan dengan baik. 

Ketika peneliti mengamati, anak-anak pun ketika diberikan mainan edukasi mereka 

sangat antusias karena mereka diberikan kebebasan untuk memilih mainan edukasi 

yang mereka sukai dan kelas pun berjalan secara kondusif karena per kelas terdapat 

dua guru pengajar. Berikut hasil observasi peneliti, pada suatu hari dalam 

pengamatan peneliti di kelas B: anak-anak melakukan baris berbaris terlebih dahulu 

sebelum masuk kelas sambil menyanyikan lagu, kemudian satu persatu anak-anak 

masuk kelas. Setelah masuk kelas, anak-anak duduk di bangku masing-masing 

kemudian berdo’a dan bernyanyi, setelah itu guru memberikan pilihan permainan 

edukasi diantaranya mewarnai, flash cards, dan menempel gambar. 

Metode calistung mulai diterapkan pada anak-anak TK B yang berusia 5-6 atau 

7 tahun. Mampu dalam membaca 5-7 kata; berhitung 1-50; menulis kata dan 

kalimat; mampu menulis kata yang diucapkan guru; percakapan B. Inggris; gradasi 

warna; menulis kata dengan huruf arab; dan membaca kata dan angka yang tertera 

pada media belajar, misal flash cards, puzzle, balok kayu, dan lain-lain; 

menggambar dan mewarnai. 

 

Hasil Penerapan Metode Sentra dan Calistung pada Anak TK A dan B  

 Penerapan metode sentra dan calistung pada anak TK A dan B Futuhiyah tidak 

lepas dengan pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan 

yaitu kreatif, aktif, dan konstruktif (dalam web 
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http://www.paudni.kemdikbud.go.id/), berikut hasil penerapan metode sentra dan 

calistung berdasarkan pendekatan kreatif, aktif, dan konstruktif. 

1. Pendekatan Kreatif 

Dalam belajar baca-tulis-berhitung anak-anak TK Futuhiyah diberikan 

kebebasan untuk memilih permainan yang mereka sukai. Guru akan memberikan 

pilihan permainan dan dilakukan pada waktu 30 menit dalam sehari. Di sini anak 

diajarkan untuk berpikir secara mandiri dalam menyusun dan memecahkan suatu 

permainan yang mereka pilih. 

Contoh: 

- Permainan drama, fungsinya anak diajarkan cara bekerjasama, membangun tata 

berbahasa, menambah kosa kata, membangun konsep hubungan kekeluargaan, 

membantu perkembangan tingkah laku sosial dan membentuk moral yang baik 

pada anak. 

Pada permainan drama, anak-anak antusias untuk mengikuti. Mereka seperti bebas 

untuk mengekspresikan segala sikap dan bahasa yang mereka punya. Meskipun ada 

yang masih bingung dengan permainan ini, para guru memberikan arahan pada 

mereka untuk menanggapi dialog dari temannya, sehingga dialog drama tidak 

sampai putus pada pertengahan jalan.  

- Permainan pura-pura, fungsinya tidak jauh berbeda dengan permainan drama 

hanya saja pada permainan pura-pura ini bisa dilakukan sendirian. Anak diajarkan 

untuk membangun tata bahasa, menambah kosa kata, mengembangkan ide-ide 

kreatif mereka, dan merangsang daya berpikir secara abstrak, misal kotak kardus 

digunakan sebagai toko, pom bensin, dan bengkel. 

Pada permainan pura-pura, anak-anak juga antusias melakukan permainan. Guru 

membagi menjadi 4 kelompok bermain, kemudian dibagi ada yang menjadi petugas 

pom bensin, membawa mobil, petugas mobil, dan petugas derek. Masing-masing 

dari kelompok itu menggunakan bangku sebagai media pom bensin dan tempat 

servis mobil (bengkel). Sedangkan petugas derek akan diberikan tali untuk menarik 

mobil, mobil menggunakan media kardus yang nanti dinaiki oleh satu anak, dan 

peralatan bengkel menggunakan peralatan tulis. Lalu, anak-anak akan melakukan 

misinya sesuai dengan tugas yang sudah dibagi.  

http://www.paudni.kemdikbud.go.id/
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- Permainan bercerita, fungsinya memberikan pendidikan moral pada anak. Dalam 

permainan ini guru akan memberikan cerita menggunakan alat peraga berupa 

boneka, gambar, dan dan boneka gagang. Guru dituntut bercerita semenarik 

mungkin dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak didik agar nanti 

anak bisa menceritakan kembali dan mengambil nilai-nilai moral yang baik dari 

cerita tersebut. 

Pada permainan bercerita, masing-masing anak disuruh maju ke depan untuk 

menceritakan pengalaman yang pernah mereka lakukan, seperti pergi berlibur, 

kejadian lucu yang pernah mereka alami, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti, anak-anak sangat antusias sekali mengikuti jalannya permainan 

ini bahkan mereka berebut ingin maju. Tapi, guru tetap memberikan pengertian 

pada mereka dan guru menunjuk mereka dengan cara mengundi. Saat itu yang maju 

pertama adalah Affan. Affan bercerita tentang pengalamannya berlibur ke kebun 

binatang bersama kedua orang tuanya, di sana ia melihat jerapah yang mempunyai 

leher panjang, berkeliling melihat ikan-ikan, dan melihat harimau yang sedang 

tidur di kandang. 

2. Pendekatan Aktif 

Dalam belajar calistung yang menggunakan pendekatan aktif, anak 

diberikan kebebasan dalam menggerakkan tubuhnya dengan berbagai cara, 

menggunakan imajinasi, bersenang-senang bermain sendiri maupun dengan orang 

lain, dan memberikan rasa kepuasan pada anak didik. 

Contoh: 

- Bermain di arena permainan, fungsi menyegarkan pikiran anak, memberikan 

pengalaman-pengalaman baru pada anak, mengembangkan fungsi dari otak kanan 

(daya imajinasi), dan mengembangkan kemampuan bersosialisasi mereka dengan 

teman-temannya. 

- Bermain lompat-masuk-keluar garis, fungsinya meningkatkan daya saaraf 

sensorik dan motorik.  

-  Bermain balap terowongan, fungsinya melatih ketrampilan gerak tubuh dan 

menanamkan rasa percaya diri untuk mencapai kemenangan. 

3. Pendekatan Konstruktif 



11 

 

Pendekatan ini berfungsi untuk membentuk pola pikir anak agar menjadi 

terstruktur dan dapat mengembangkan kognitif pada anak. Guru dituntut untuk 

menciptakan permainan yang dapat memunculkan sifat eksplorasi, kemandirian, 

dan percaya diri. 

Contoh: 

- Menyusun balok, fungsinya memberikan kebebasan berpikir anak dalam  

menyusun balok-balok dan lego menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. 

-  Membuat jalanan, fungsinya menemukan jalan menuju suatu benda. Permainan 

ini biasanya dilakukan dengan menyusun bangku-bangku yang ada di kelas 

menjadi suatu area jalan. 

- Membuat tenda yang ditutupi selimut, fungsinya menciptakan daya kreasi anak 

diwujudkan dalam bentuk bangunan yang terbuat dari peralatan-peralatan di 

sekolah. 

 

Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian di TK Futuhiyah Dusun Wonokoyo RT. 20 

RW 05, Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, 

tercapailah tujuan penelitian ini yaitu memperoleh gambaran tentang bentuk dan 

penerapan metode sentra dan calistung untuk anak TK A dan B Futuhiyah. 

Praktek pendidikan yang telah dijalankan oleh TK Futuhiyah selama kurang 

lebih 6 tahun ini, mampu mewujudkan metode sentra dan calistung tanpa 

meninggalkan prinsip bermain sambil belajar pada anak TK yang sebelumnya 

dilarang oleh Menteri Pendidikan melalui Surat Edaran Nomor: 

1839/C.C2/Tu/2009 perihal “Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

Dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar” nomer 5 tentang pelaksanaan 

pendidikan TK , Menteri Pendidikan melarang TK untuk menggunakan metode 

calistung secara langsung sebagai pembelajaran sendiri-sendiri kepada anak-anak. 

Konteks pembelajaran calistung menurut Menteri Pendidikan hendaknya 

dilakukan dalam rangka pengembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak 

yaitu melalui pendekatan bermain dan disesuaikan dengan tugas perkembangan 

anak. 
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 Adanya larangan tersebut menuai kontra dari orang tua karena ketika anak 

masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak-anak diberikan ujian masuk sekolah 

yang terdiri atas membaca, menulis, dan berhitung. Maka, orang tua ingin 

anak-anaknya lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung sejak anak duduk di 

bangku TK. . Metode sentra dan calistung merupakan metode untuk membangun 

pola belajar anak usia dini di TK Futuhiyah dimana para pendidik bekerjasama dan 

berusaha mengimplementasikan metode serta berpegang pada prinsip bermain 

sambil belajar. Dengan bermain anak-anak tidak akan bosan dengan pelajaran yang 

diberikan oleh guru dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan. 

Anak-anak usia dini merupakan anak yang selalu ingin bereksplorasi, mencari 

suatu hal yang baru, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Dengan demikian 

patutlah sekolah berusaha membuat inovasi permainan baru yang secara tidak 

langsung terkandung pelajaran di dalamnya.  

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) termasuk dalam kategori belajar 

formal pada Teori Margareth Mead. Taman Kanak-kanak Futuhiyah menerapkan 

metode sentra dan calistung dalam proses belajar anak didik. Sedangakan belajar 

di rumah termasuk dalam teori sambil lalu Margareth Mead. Belajar di rumah 

merupakan proses belajar yang dipandu oleh orang tua dan anggota keluarga dan 

bisa dilakukan tanpa ada batas waktu seperti di sekolah. 
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