
BAB VI 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

penerapan model pembelajaran sentra dalam mengembangkan kognitif anak 

usia dini pada kelompok B di TK Al Khodijah Kedungsoko Tulungagung 

dapat diampil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk mengembangkan kemampuan belajar dan pemecahan masalah, 

guru menerapkan model pembelajaran sentra dengan mengajak anak 

lebih dalam tentang pengenalan sentra itu sendiri dan memperhatikan 

perkembangan belajar setiap anak, serta membiasakan anak-anak agar 

bertanggungjawab dalam setiap halnya. 

2. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir logis, guru menerapkan 

model pembelajaran sentra dengan memberi kegiatan sentra yang 

berpusat pada anak dan menggunakan media yang konkrit atau dengan 

mengenalkan anak pada benda-benda disekitar, serta memperkenalkan 

sebab akibat dengan penjelasanan sederhana yang mudah dipahami. 

3. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir simbolik, guru 

menerapkan model pembelajaran sentra dengan mengoptimalkan setiap 

kegiatan  menggunakan media yang kronkrit. Melibatkan dan 

membiasakan berhitung setiap harinya dengan beberapa bahasa, serta  

kegiatan yang menuntut anak berhitung dan menulis. 

 



B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran sentra dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 

dini pada kelompok B di TK Al Khodijah Kedungsoko Tulungagung. Dan 

kiranya demi tujuan atau tercapainya mutu yang lebih baik, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya mengoptimalkan metode 

pembelajaran yang ada di sekolah dan mempersiapkan progam yang 

dapat mengembangkan kemampuan kognitif pada anak dengan 

memperhatikan sarana prasarana yang bisa menunjang kegiatan belajar 

mengajar, khususnya pada aspek perkembangan kognitifnya. 

Kemudian hendaknya selalu mengadakan peningkatan mutu lembaga 

yang diampu, sehingga terwujud sebagai lembaga TK yang semakin 

berkualitas.  

2. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian, dengan penerapan model 

pembelajaran sentra dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. 

Oleh karena itu, diharapkan guru anak TK harus lebih kreatif, menarik, 

menyenangkan, dan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi 

agar dapat membuat anak lebih berminat belajar dan antusias terhadap 

proses pembelajaran. 

3. Bagi Orang Tua 



Orang tua harus selalu menjaga komunikasi dengan keluarga 

maupun guru dengan baik dan selalu memberikan stimulus agar dapat 

mengimbangi apa yang telah di dapat anak saat di sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang 

berhubungan dengan model pembelajaran sentra dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini dan diharapkan 

pada peneliti yang akan datang agar dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan melakukan penelitian dengan jangkauan yang lebih besar 

dan lebih luas lagi. 

 


