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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Bermain Sambil Belajar 

“Belajar sambil bermain, bermain seraya belajar” adalah prinsip 

pembelajaran menyenangkan yang ada di PAUD. Usia dini / pra sekolah 

merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki anak-anak. Tujuan penerapan prinsip bermain sambil belajar pada 

anak usia dini adalah untuk menstimulasi otak anak dalam jangka panjang 

sehingga dalam memorinya selalu dipenuhi oleh kegiatan yang memberi 

kesan positif dan tentunya menyenangkan bagi anak. Tujuan bermain tersebut 

pada dasarnya diarahkan untuk mengembangan kecerdasan yang dimiliki 

anak.
1
 

Dunia anak adalah dunia bermain, dimana bermain bagi mereka dapat 

dikatakan Core Actifity atau aktifitas utama. Semua aktifitas yang dilakukan 

anak pada semua fase perkembangan intinya adalah proses pembelajaran. 

Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan 

anak usia dini, dengan menggunakan strategi, metode, materi/ bahan, dan 

media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. Dengan bermain anak 

diajak untuk bereksplorasi, menemukan, dan memanfaatkan benda-benda 

yang ada disekitarnya.
2
 

                                                             
 1 Yani Nurdiani, Penerapan Prinsip Bermain Sambil Belajar Dalam Mengembangkan 

Multiple Intelegencia Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Jurnal Empowerment, Volume 2, 

Nomor 2 September 2013, ISSN No. 2252-4738) 

 2 Depdiknas PAUD, Pedoman Rintisan Kelompok Bermain (Bandung : Depdiknas, 2003) 
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Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Ada orangtua 

yang berpendapat bahwa anak yang terlalu banyak bermain akan menjadi 

malas bekerja dan menjadi bodoh. Pendapat ini tidak tepat karena beberapa 

ahli psikologi mengatakan bahwa permainan sangat besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan jiwa anak.
3
 

 Anak akan menyerap segala apa yang diterimanya saat bermain untuk 

tuntutan dan kebutuhan perkembangannya dari bahasa, motorik, kognitif, 

sosial emosional, nilai, dan sikap hidup.
4
 Terdapat dalam kisah Nabi Yusuf 

A.S saat diajak saudaranya bermain ke suatu tempat sebagai bukti bahwa 

bermain adalah bagian dari anak, tertulis dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 

12, Alloh SWT berfirman: 

َحَ  فا ُظِ َن ها  ََ َ َ ُ إَ ِ ن لَيَ  َا عَ بَ َرَ  َا ت َع َ غ ب دَ ُ اَ عَ لَ رِ ُا  َا ََس ِ َْ  

Artinya: “biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi,  agar 

dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan 

sesungguhnya kami past i menjaganya.”
5
 

Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena 

menyenangkan, dan bermain merupakan salah satu alat utama yang menjadi 

latihan untuk pertumbuhan anak. Bermain adalah medium dimana anak 

                                                             
 3 Saefullah, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia 2012) hal. 
251 

4Hascita Istiqomah. Suyadi, Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar 

Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta) 

(Jurnal : El-Midad Jurnal PGMI.Vol.11 No.2 Desember 2019) 
5 Departemen Agama, Op.cit., hal. 236 
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mencoba diri bukan saja dalam fantasinya tapi juga benar nyata secara aktif.
6
 

Berikut adalah beberapa pengaruh bermain terhadap tumbuh kembang anak, 

yakni sebagai berikut:
7
 

1. Perkembangan fisik, bermain aktif penting bagi anak untuk 

mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuhnya. Bermain juga 

berfungsi sebagai penyaluran tenaga yang berlebihan yang terpendam terus 

akan menimbulkan anak tegang, gelisah, dan mudah tersinggung. 

2. Dorongan berkomunikasi, sebagai rangsangan untuk melatih anak 

berkomunikasi baik dengan teman-temannya. Mereka belajar memahami 

dan mengerti apa yang dikomunikasikan anak lain. 

3. Penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan anak 

dapat diwujudkan melalui bermain, anak ingin menjadi seperti cita-citanya 

dengan bermain anak akan memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

4. Sumber belajar, bermain memberi kesempatan untuk mempelajari berbagai 

hal melalui buku, video, alat peraga dan lain sebagainya. 

5. Rangsangan bagi kreativitas melalui eksperimen dalam bermain, anak-

anak menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat 

menimbulkan kepuasan. Selanjutnya mereka dapat mengalihkan minat 

kreatifnya ke situasi didalam bermain. 

                                                             
 6 Ali Asrun Lubis, M. Yusuf Pulungan, dan Lis Yulianti Syafrida Siregar, Pengaruh 

Kualifikasi Pendidik Dan Penerapan Belajar Sambil Bermain Terhadap Kreatifitas Pada Anak 

Usia Anak Dini Di Taman Kanak-Kanak Se-Kota Padangsidimpuan (jurnal.iain-

padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 02 No. 2 Desember 2016) 

 7 Fadillah, Edutaiment Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2014) hal. 34 
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6. Perkembangan wawasan diri, melalui bermain anak menyadari 

kemampuan yang dimilikinya dibandingkan temannya. Hal ini merangsang 

mereka untuk mengembangkan konsep diri dengan lebih pasti dan nyata. 

7. Belajar bermasyarakat, dengan bermain bersama orang lain akan melatih 

anak untuk bersosialisasi dan belajar memecahkan masalah ringan yang 

timbul dengan hubungan sosial yang lain. 

8. Standar moral walaupun anak belajar dirumah dan disekolah tentang apa 

saja yang dianggap baik dan buruk oleh kelompok, tidak ada pemaksaan 

standar moral paling teguh selain dalam kelompok bermain. 

9. Anak bermain sesuai dengan peran jenis kelamin, dengan bermain anak 

akan mulai mengerti tentang perempuan dan laki-laki untuk membedakan 

lawan mainnya. 

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa bermain pada anak usia pra 

sekolah, sebenarnya adalah proses pembelajaran. Bermain merupakan 

pengalaman dan proses kegiatan belajar, yang mampu membawa kematangan 

individu dalam rentang usia tertentu. 

Belajar adalah suatu langkah dan cara  untuk merubah seseorang yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang tersebut. Perubahan 

sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan seperti berubah 

pemahaman, pengetahuan, tingkah laku dan sikap, kemampuan, kecakapan 

dan keterampilannya serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada 

individu yang belajar. Seseorang yang berhasil dalam belajar akan merasakan 

perubahan lebih baik pada dirinya dalam tingkahlaku yang dilewatinya. 
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Pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia dini/ TK adalah 

melalui suatu kegiatan yang berorientasi bermain. Anak lebih banyak belajar 

melalui bermain dan melakukan eksplorasi terhadap obyek-obyek dan 

pengalaman. Salah satu fungsi penting dari bermain adalah memberi 

kesempatan pada anak untuk mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya dan 

dirinya terhadap kenyataan.
8
 Anak usia dini belajar dengan permainan-

permainan yang dilakukannya untuk meningkatkan pengetahuan dari 

pengalaman yang dilaluinya. Anak akan merasa lebih mudah memahami 

karena tidak merasa sedang belajar melainkan sedang bermain. 

B. Metode Cantol 

Metode Cantol Roudhoh mulai dikembangkan pada tahun 2000 oleh 

Ibu Erna Nurhasanah Kusnandar dan Bapak Yudi Kusnandar, S.Si.
9
 Metode 

cantol dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dipakai guru dalam 

pengenalan membaca pada anak dengan menggunakan sebuah alat yang dapat 

menyampaikan pesan melalui visual berupa gambar dan tulisan sekaligus 

juga melalui suara-suara atau bunyi yang diperdengarkan dengan maksud 

untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan membaca anak yang 

penyajiannya disesuaikan dengan usia dan karakteristik anak usia dini. 

Metode ini diterapkan kepada anak-anak pra sekolah, baik dalam 

bentuk privat maupun klasikal di kelas. Anak diarahkan untuk terlebih dahulu 

menguasai setiap tahapan ingatannya. Anak akan mengetahui bunyi 

                                                             
 8https://www.slideshare.net/poetrachebhungsu/makalah-paud-gangguan-penyesuaian-diri 

(dilihat pada 26 Juli 2020 pukul 23.20) 

 9 Patmawati, Metode Cantol (Batam: Media ECM, 2018) hal. 2 

https://www.slideshare.net/poetrachebhungsu/makalah-paud-gangguan-penyesuaian-diri
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kelompoknya, cukup ketika anak mengetahui bunyi awal dari kelompok suku 

kata tersebut, seperti ba, ca, da, dan seterusnya.
10

 

Metode cantol adalah model yang mendasarkan diri pada korespondensi 

bunyi-silabel. Berbeda dengan model tradisional, metode cantol mengambil 

suku kata sebagai unsur dasar membaca. Selain berbasis pada suku kata, 

metode cantol juga mendasarkan diri pada kesadaran grafofonemik dalam 

wujud suku kata sebagai pengait (cantol) agar anak mudah mengingat kata-

kata yang akan dibaca. Kata pengait dibuat semudah mungkin dan dikenal 

anak.
11

 

Adapun langkah-langkah penerapan metode cantol adalah sebagai 

berikut: Kegiatan awal anak diberi keleluasaan untuk menyimak 

pembelajaran membaca permulaan melalui tayangan video, lalu anak 

bersama-sama mendiskusikan hasil simakannya. Pada kegiatan inti anak 

melaksanakan kegiatan membaca sesuai dengan tata cara penerapan metode 

cantol yaitu anak diarahkan untuk terlebih dahulu menguasai titian atau 

tahapan ingatannya. Anak akan mengetahui bunyi kelompoknya, cukup 

dengan mengetahui bunyi awal kelompok suku kata tersebut, yaitu ba, ca, da, 

dan seterusnya. Untuk membantu anak dalam memperoleh pola fikir tersebut, 

maka dapat dilakukan dengan cara pemberian cantolan pada suku awal dari 

setiap kata yang berupa nama-nama benda yang bunyi suku awalnya sama 

dengan bunyi suku awal tiap kelompok. Misalnya kelompok 1 cantolannya 

“baju”, kelompok 2 “cabe”, kelompok 3 “dadu” dan seterusnya. Nama benda-

                                                             
 10 Ibid,... hal. 2  

 11 Musfiroh, Tadkiroatun Musfiroh, Menumbuhkembangkan Baca-Tulis Anak Usia Dini 

(Jakarta: Gramedia, 2009) hal. 29 
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benda adalah nama yang dikenal oleh anak. Cantolan biasanya menggunakan 

kartu-kartu sebagai alat peraganya. Misalnya kelompok 1 kartu bergambar 

baju, kelompok 2 kartu bergambar cabe dan seterusnya.
12

 

C. Kecerdasan Linguistik 

1. Pengertian 

Kecerdasan linguistik termasuk aspek yang dapat mempengaruhi 

keterampilan berbahasa, yaitu meliputi kemampuan anak untuk 

merangkai kata-kata baik dalam berbicara, membaca dan menulis. 

Kecerdasan linguistik memiliki komponen inti kepekaan pada bunyi, 

struktur, makna, fungsi kata. Area otak kecerdasan linguistik terletak 

pada area otak lobus temporal kiri dan lobus frontal (Broca dan 

Wernicke). Apabila area ini diberikan stimulus yang sesuai, akan muncul 

kompetensi membaca, menulis, berdiskusi, berargumen, dan berdebat.
13

 

Kecerdasan linguistik adalah keahlian untuk menyusun pikiran 

dengan jelas sehingga mampu menggunakannya secara kompeten melalui 

kata-kata yang efektif, baik mempengaruhi atau memanipulasi, 

contohnyaberbicara, membaca,dan menulis.
14

 Jenis kecerdasan ini 

memiliki peran yang penting bukan hanya untuk keterampilan 

berkomunikasi melainkan juga penting untuk mengungkapkan pikiran, 

                                                             
 12 Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani, pemilik dan guru bimbingan belajar Roudhoh, 

Depok, Jawa Barat, 01 Januari 2020 

 13 Munif Chatib, Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di 

Indonesia. Cetakan XV, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2012) hal. 56 

 14 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014) hal. 126 
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keinginan dan pendidikan seseorang.
15

 Hal serupa juga dikatakan oleh 

Igrea dan Sri bahwa kecerdasan linguistik adalah keahlian menggunakan 

kata-kata yang efektif, baik mempengaruhi maupun memanipulasi. 

Dalam kehidupan sehari-hari kecerdasan linguistik bermanfaat untuk 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.
16

 

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan 

kecerdasan linguistik yaitu suatu proses mengembangkan yang 

menjadikan bertambah dan berubah dalam hal untuk pengetahuan bahasa 

baik secara lisan maupun tulisan. Pada kecerdasan linguistik yang 

dimiliki anak seperti dapat berbicara, membaca dan menulis sesuai 

dengan perkembangan usianya. 

Allah SWT berfirman dalam QS.Ar-Rahman:1-3: 

 

ََیَبَُح (4) ھا ََ  غ َُ إَسُحَ  (3 ) رَ  عَلَ  غَ ِ ََ آاَعقحَ  (2 )  ََ عَلَ  غ ََ را  (1 )  َُ  غََعَم

 

Artinya: “(Allah) Yang Maha Pengasih.1 Yang telah mengajarkan 

al-Qur`an.2 Dia menciptakan manusia.3 Mengajarnya pandai berbicara.4” 

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur’an untuk 

manusia sebagai pedoman hidup manusia dan juga supaya mereka pandai 

berbicara.
17

 Dalam surat Fussilat ayat 21, dikisahkan bahwa bahasa juga 

ada pada anggota tubuh manusia sebagai pensaksian atas perbuatan yang 

                                                             
 15 May Lwin dkk, Cara Mengembangkan Berbagai Komponen Kecerdasan (Yogyakarta: 

Indeks, 2008) hal. 12 

 16 Igrea Siswanto dan sri Lestari, Panduan Bagi Guru dan Orangtua Pembelajaran 

Atraktif dan 100 Permainan Kreatif untuk PAUD (Yogyakarta: Andi, 2012) hal. 122 

 17 Qurrotul Ayuni, Pengembangan Kecerdasan Linguistik di PAUD Insan Kamil DWP 

IAIN Surakarta, Tesis, (Surakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, 2017) 
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pernah dikerjakan ini artinya bahasa merupakan hal yang selalu 

digunakan sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu kepda objek yang 

lain, Alloh SWT berfirman: 

 َْ ََلَ  َّا َّل  ََإ ِِ آَعَُ َٓها  ََٓ ََ غَ  ََإ َل عََبعَُ     ََُ۟ا ََ َِْھدتِلَ   َِلَ   لَ   ُِ ِو عَا َِما غَ    َاَََُ۟ا

حَ  لَا َُ عَآَقالَ  َََاوَ  َاَعرَ  َانَََِبهِ  تاَع ََ   ََ ََْءىَ  َاُا  

Artinya: “dan mereka berkata kepada kulit mereka: “mengapa 

kamu menjadi saksi terhadap kami?” kulit mereka menjawab “Alloh 

yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami 

pandai (pula) berkata dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali 

pertama dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (QS. Fussilat: 

21)
18

 

2. Perkembangan kecerdasan linguistik anak usia dini 

Perkembangan manusia dipengaruhi oleh bawaan yaitu anak sudah 

membawa potensi sejak lahir yang harus dikembangkan dan faktor 

lingkungan yaitu pengaruh dari sekitar kehidupan anak tersebut baik 

dirumah, sekolah, dan dimana saja.
19

 Pada usia lima tahun pertama dalam 

kehidupan anak, perkembangan bahasa akan berkembang secara intensif, 

artinya ketika masa otak manusia berkembang untuk menuju proses 

kematangan. Hasil riset menunjukkan dalam 3 tahun, ketika pertumbuhan 

                                                             
 

18
 Departemen Agama, Op.cit., hal. 744 

19
Ratih Cahyani. Suyadi, Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ki Hajar 

Dewantara (Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Volume 3 N0. 4. Desember 2018). 



23 
 

otak sedang mencapai puncaknya, pendidik dapat melakukan perbedaan 

besar pada kosa kata dan IQ selanjutnya dari anak. 
20

 

Perkembangan bahasa adalah usaha atau kegiatan mengembangkan 

kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan lingkungannya melalui 

bahasa, setiap anak itu memiliki kemampuan berbahasa yang di turunkan 

secara genetik melalui aktivitas interaksi dalam suatu masyarakat bakat 

bahasa yang dimiliki oleh seseorang akan dibentuk dan dikembangkan, 

demikian dengan bahasa anak di lingkungan sekolah.
21

 

Anak dapat menggunakan segala sesuatu yang ada didekatnya 

untuk bermain sebagai alat peraga untuk metode-metode yang dapat 

dilakukan guru/pendidik PAUD dalam mengembangkan bahasa anak. 

Metode tersebut diantaranya adalah metode pembelajaran bermain, 

metode melalui bercerita, metode melalui bernyanyi, metode demontrasi 

dan lain sebagainya.
22

 Mentessori berpendapat bahwa anak belajar 

bahasa melalui interaksi dengan orang yang lebih dewasa, anak akan 

mempelajari hingga struktur kata dan kalimat yang diucapkan orang yang 

lain saat didengarnya. Oleh sebab itu, anak sering kali berkatar kotor dan 

arogan tanpa beban moral. Hal ini yang salah grametiknya. Padahal 

orang dewasa dalam pandangan anak selalu bersikap baik, bahkan jika ia 

                                                             
 20 Bonnie Macmillan, Permainan Kata dan Musik (Word and Music Games), terj. 

Alexander Sindoro (Batam: Kaarisma Publishing, 2006), hlm. 6   

 
21

 Enny Zubaidah, Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Pra Sekolah 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, Hal.56 
 22 Anita Yus. Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012) hal. 32 
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sering diberi hadiah.
23

 Adapun tahapan perkembangan bahasa anak 

sebagaimana dijelaskan menurut standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak adalah sebagai berikut:
24

 

Tabel 1 

Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 5-6 tahun 

Menerima Bahasa 1. Mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan. 

2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks. 

3. Memahami aturan dalam suatu permainan.  

Mengungkapkan 

Bahasa 

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. 

2. Menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama. 

3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, 

dan berhitung. 

4. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-predikat-

keterangan). 

5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain. 

6. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang 

telah diperdengarkan  

Keaksaraan 1. Menyebutkan simbol-simbol-simbol huruf 

yang dikenal. 

2. Mengenal suara huruf awal dan nama benda-

benda yang ada di sekitarnya. 

3. Menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi/huruf awal yang sama. 

4. Memahami hubungan antara bunyi dan 

bentuk huruf. 

5. Membaca nama sendiri.  

6. Menuliskan nama sendiri.  

 

                                                             
 23 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, 2010) hal. 

97 

 24 Kemendiknas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Direktorat Pembinaan TK dan SD, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 

Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2010.  
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Menurut Lovitt terdapat dua tahap perkembangan kemampuan 

bahasa dalam perkembangan bahasa anak, sebagai berikut: 

a. Perkembangan kosa kata, dimulai sejak anak usia satu tahun akan 

memulai interaksi dengan lingkungan sekitarnya, anak secara bertahap 

akan meningkatkan kemampuan dalam memahami kosakata yang 

berkaitan dengan lingkungannya. 

b. Perkembangan semantik dan struktur sintaksis, perkembangan ini 

menyangkut kemampuan anak dalam memahami hubungan-hubungan 

objek dan peristiwa yang mencangkup tindakan atau perbuatan, lokasi 

orang.
25

 

Bahasa diperlukan untuk menulis, membaca, berbicara, dan 

mendengarkan orang lain. Bahasa dapat memampukan seseorang untuk 

mendeskripsikan kejadian yang terjadi di masa lalu dan merencanakan 

masa depan. Dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan informasi ke 

setiap generasi selanjutnya dan dapat menghasilkan warisan budaya yang 

kaya.
26

 Bahasa berfungsi menjadi alat berkomunikasi (berbicara, 

mendengarkan, membaca, dan menulis), mengembangkan kemampuan 

intelektual, mengembangkan ekspresi anak serta mengungkapkan buah 

pikiran dan perasaannya kepada orang lain.
27

 

Secara rinci para ahli menyatakan bahwa tahap perkembangan 

bahasa anak terdiri dari perkembangan bahasa usia bayi, perkembangan 

                                                             
 25 Abdurrohman Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010) Hal. 186 

 26 John W. Santrock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2017) hal. 353 

 27 Robingatin. Zakiya Ulfah, Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2019) hal. 43 
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bahasa masa kanak-kanak usia dini, dan perkembangan bahasa masa 

kanak-kanak menengah dan akhir. Dalam pembahasan ini akan 

difokuskan pada perkembangan bahasa pada anak TK (usia 5-6 tahun) 

3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan linguistik 

Perkembangan bahasa ditunjang oleh kemampuan mendengar, 

menganalisis suara yang dihasilkan seseorang, kemampuan artikulasi, 

memahami konsep ruang dan waktu, memahami konsep sebab dan 

akibat, serta konsep pertanyaan dan jawaban. ditambah faktor lingkungan 

tentunya, dimana stimulasi dari orang tua memegang peranan penting 

untuk memancing, mengajak dan melatih anak berbicara.  

Faktor paling signifikan yang mempengaruhi anak dalam 

berbahasa, yaitu biologis, kognitif, dan lingkungan. Faktor biologis 

adalah salah satu landasan perkembangan bahasa untuk membentuk 

manusia linguistik. setiap anak memiliki kemampuan alamiah untuk 

berbahsa. tahun-tahun awal merupakan periode yang penting untuk 

belajar bahasa.
28

 Sedangkan menurut Syamsyu Yusuf, ada beberapa 

faktor yang memengaruhi perkembangan bicara pada anak antara lain: 

Kesehatan, Kecerdasan, Status sosial ekonomi, Jenis kelamin, Dorongan, 

Ukuran keluarga, Urutan kelahiiran, Metode pelatihan anak, tidak otoriter 

tetapi demokratis, Kelahiran kembar, Penyesuaian diri.
29

 

 

                                                             
 28 Mirroh Fikriyati, Perkambangan Anak Usia Emas (Yogyakarta: Laras MediaPrima, 

2013) hal. 79 

 29 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2001) hal. 121 
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4. Pembelajaran Bahasa Anak Usia Dini 

Pembelajaran bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem tanda, 

baik lisan maupun tulisan dan merupakan sistem komunikasi antar 

manusia. Bahasa mencakup komunikasi non verbal dan komunikasi 

verbal serta dapat dipelajari secara teratur tergantung pada kematangan 

serta kesempatan belajar yang dimiliki seseorang, demikian juga bahasa 

merupakan landasan seorang anak untuk mempelajari hal-hal lain. 

Sebelum dia belajar pengetahuan-pengetahuan lain, dia perlu 

menggunakan bahasa agar dapat memahami dengan baik. Anak akan 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengucapan bunyi, 

menulis, membaca yang sangat mendukung kemampuan keaksaraan di 

tingkat yang lebih tinggi. 

Pembelajaran Anak Usia Dini merupakan proses interaksi antara 

anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan 

untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut 

merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran bahasa terbagi menjadi dua, 

yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer, bertujuan agar anak 

memiliki minat baca yang tinggi sehingga menimbulkan generasi suka 

membaca, selain itu anak tidak anak merasa takut dan malas untuk 

melihat dan membaca dalam lembaran atau buku. Secara sekunder, 

tujuan dari pembelajaran bahasa anak usia dini adalah untuk melatih anak 

mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu membaca dan menulis 
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untuk persiapan tahapan pendidikan anak dijenjang selanjutnya. Hal ini 

disebabkan interaksi tersebut mencerminkan suatu hubungan diantara 

anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga proses 

belajar akan berlangsung dengan lancar.
30

 

Berdasarkan kebutuhan khusus dalam optimalisasi tumbuh 

kembang anak usia dini maka pembelajaran bagi anak usia dini dilakukan 

atas pendekatan sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada kebutuhan anak Kegiatan pembelajaran pada anak 

usia dini harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak untuk 

mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi yang 

dilaksanakan secara integrative dan holistik. 

b. Belajar melalui bermain Bermain merupakan pendekatan dalam 

melaksanakan kegiatan proses pendidikan anak usia dini dengan 

menggunakan strategi, metode, materi/bahan dan media yang 

menarik agar mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain anak diajak 

berekplorasi, menemukan dan memanfaatkan benda-benda 

disekitarnya. 

c. Kreatif dan inovatif Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan 

melalui kegiatankegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin 

tahu anak, memotivasi anak untuk berfikir kritis dan menemukan 

hal-hal baru. 

                                                             
 30 Robingatin. Zakiya Ulfah, Pengembangan Bahasa,… hal. 47 
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d. Lingkungan yang kondusif Lingkungan harus diciptakan sedemikian 

menarik dan menyenangkan dengan tetap memperhatikan keamanan 

dan kenyamanan anak dalam bermain. 

e. Menggunakan pembelajaran terpadu Model pembelajaran yang 

terpadu yang beranjak dari tema yang menarik anak (center of 

interest) dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep 

secara mudah dan jelas sehingga pembelajaran menjadi bermakna 

bagi anak. 

Kemampuan bahasa dipelajari dan diperoleh anak usia dini secara 

alamiah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai alat 

sosialisasi, bahasa merupakan suatu cara merespon orang lain. Aspek 

bahasa yang dikembangkan yaitu: menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Seperti pada gambar aspek bahasa berikut:
 31

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 2.1 Aspek Bahasa Anak Usia Dini 

 

                                                             
 31 Dhieni Nurbiana, dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Tangerang: Universitas 

Terbuka, 2014) hal. 1.15-1.16 

Menyimak Berbicara 

Menulis Membaca 

Berfiki

r 

Bahasa 

Reseptif 

Bahasa 

Bahasa 

Ekspresif 

Bahasa 

oral tulisan 



30 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian 

kualitatif. Desain dalam rencana penelitian dimulai dengan mengadakan 

penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan 

diketahui, dalam memecahkan masalah. Dari penyelidikan itu, akan terjawab 

bagaimana hipotesis dirumuskan dan diuji dengan data yang diperoleh untuk 

memecahkan suatu masalah.
32

 Peneliti ingin menganalisis penerapan bermain 

sambil belajar dengan metode cantol untuk kecerdasan linguistik anak usia 

dini. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitian dilakukan secara natural/ alamiah. Penelitiam 

dilakukan pada obyek yang alamiyah, yaitu obyek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif 

instrumennya adalah orang yaitu peneliti itu sendiri untuk dapat menjadi 

instrumen, maka peneliti harus meiliki bekal teori dan wawasan yang luas, 

sehingga mampu bertanya dan menganalisis, memotret dan mengkontruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. 

                                                             
32 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hal. 71 
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Penelitian tidak terikat pada rumusan semula dan dapat mengubahnya 

kembali bisa didapat data baru. Metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

Observasi Partisipan Pasif. Observasi Partisipan Pasif yaitu “jenis 

pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang sedang 

menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan 

atau aktivitas”.
33

 Peneliti hanya wawancara dan memperhatikan tentang 

proses bermain sambil belajar dengan metode cantol di bimbingan belajar 

Roudhoh Depok. 

C. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian bermain sambil belajar 

dengan metode cantol adalah bimbingan belajar Roudhoh kelas pendidikan 

anak usia dini (PAUD) yang beralamat di Jalan Rawageni Swadaya VII, RT 

02/RW 08, Ratujaya, Cipayung, Depok. Sedangkan yang menjadi obyek 

penelitian adalah proses bermain sambil belajar dengan metode cantol di 

bimbingan belajar Roudhoh Depok. 

                                                             
33 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, edisi. 2, (Jakarta: Erlangga, 2009) hal. 101 
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D. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah satu guru/ pendidik dan delapan anak 

didik. Data yang diambil dari guru/ pendidik adalah data tentang bagaimana 

proses bermain sambil belajar dengan metode cantol di bimbingan belajar 

Roudhoh Depok. Data yang diperoleh dari anak didik adalah hasil 

perkembangan kecerdasan linguistik anak usia dini dengan metode cantol 

tersebut. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan dan menemukan data 

yang dibutuhkan untuk mencapai hasil penelitian atau riset yang valid serta 

diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Pada pengumpulan data dengan observasi ini, peneliti berpartisipasi pasif, 

yakni peneliti hanya datang dilokasi, mengamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut.34
 Observasi dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi 

(observasi partisipan) dalam kegiatan yang diobservasi ataupun tidak, yang 

jelas observasi merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam 

penelitian kualitatif.35 Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi 

antara lain : ruang (tempat) perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

                                                             
 34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta. 2012) hal. 312 

 35 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: 

Refika Aditama, 2012) hal. 209 
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kejadian/peristiwa, waktu dan perasaan.36 Alasan peneliti melakukan 

observasi untuk mendapat data tentang bermain sambil belajar dengan metode 

cantol di bimbingan belajar Roudhoh Depok. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada 

tujuan penyelidikan. Dalam rangka melaksanakan wawancara diperlukan 

pedoman wawancara.
37

 Narasumber yang dipilih dalam wawancara ini 

adalah guru dan siswa yang melakukan proses bermain sambil belajar 

dengan metode cantol di bimbingan belajar Roudhoh Depok. 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur yakni proses aktivitas tanya jawab dengan seseorang dimana 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berdasarkan masalah yang ada 

dan diajukan sendiri oleh peneliti serta ditulis dengan lembar kuesioner.
38

 

Lembar kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk survei atau riset 

yang berisikan beberapa pertanyaan tertentu.
39

 Metode wawancara ini 

terdapat dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) atau 

                                                             
 36 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011) hal. 140 
 37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakrata: Rineka 

Cipta, 2006) Hal. 227 

 38 Nana Syaodih sukmadinata, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006) hal. 

26 

 39 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus..., diakses 10 Mei 2020 
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informan sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
40

 Peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan.
41

 Dalam hal ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan 

mengenai proses beramain sambil belajar dengan metode cantol di 

bimbingan belajar Roudhoh Depok. 

3. Dokumentasi 

Dokumen digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang 

akan digunakan untuk memeriksa, menguji, menjelaskan, dan 

memprediksi suatu keadaan berdasarkan hasil yang ditemukan 

dilapangan.
42

 Teknik pengumpulan data dokumentasi ini secara interaktif, 

peneliti menemukan dokumen ini pada sisi atau partisipan menawarkan 

untuk membagi rekaman pribadi ini dengan peneliti. Dokumen dapat juga 

menghasilkan informasi yang melatarbelakangi suatu kejadian dan atau 

aktivitas tertentu.
43

 Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah 

ada.
44

 Dokumentasi yang diminta sebagai penelitian ini adalah alat yang 

digunakan untuk proses bermain sambil belajar dengan metode cantol di 

bimbingan belajar Roudhoh Depok dan data jumlah anak didik yang 

sedang aktif dalam pembelajaran tersebut. 

                                                             
40 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hal. 127 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta. 2012) hal. 320 

 42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013) hal. 274 
43 Uhar Suharsaputra, Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: 

Refika Aditama, 2012) hal. 215-216 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ..., hal. 309 
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4. Triangulasi 

Triangulasi dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.13 

Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan 

data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Teknik 

triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

Teknik yang digunakan pada penelitian ini dapat diperjelas secara singkat 

seperti pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

Bagan 1 

Macam-macam teknik pengumpulan data 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) 

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
45

Penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik analisis data dari model Miles dan Huberman, 

                                                             
45 Sugiyono, Metode…, hal. 333-334 

Macam teknik 

pengumpulan data 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

Triangulasi 
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yang mengemukakan bahwa aktivitasdalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung terusmenerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Tahapan dalam teknikanalisis data ini terdiri dari data 

reduction, data display, dan conclusing drawing/ verification. 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti mengidentifikasi setiap satuan data yang 

mempunyai makna bila dikaitkan dengan tema penelitian. Selanjutnya, 

setiap satuan data diberi kode (kodling) dan dikategorisasikan serta 

dikaitkan antara satu kategori dengan kategori yang lain yang memiliki 

keterkaitan makna (sintesisasi).
46

 Dalam penelitian ini data ditulis 

berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari lembar kuesioner pada teknik 

wawancara selanjutnya dipilih-pilih data yang sesuai kajian dalam proses 

bermain sambil belajar dengan metode cantol. 

2. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. 

Tujuannya adalah untuk mempermudah merencanakan kerja berikutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami.
47

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data reduksi dengan uraian singkat yang akan disampaikan 

pada hasil penelitian. 

 

 

                                                             
46 Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001) hal. 288-289 
47 Sugiyono, Metode ..., hal. 341 



37 
 

3. Conclusing Drawing/ Verification (Penarikan kesimpulan) 

Kesimpulan dari tema penelitian dibuat berdasarkan kumpulan 

catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian 

ulang yang digunakan.
48

 Selepas melakukan pengumpulan data dan 

dilanjut penyajian data, kemudian ditarik sebuah kesimpulan hingga 

dapat menjawab rumusan masalah yang ditanyakan. Dalam penelitian ini 

akan menjawab, pertama, Bagaimana konsep bermain sambil belajar 

anak usia dini dengan metode cantol di bimbingan belajar Roudhoh 

Depok. Kedua, Bagaimana kegiatan bermain sambil belajar dengan 

metode cantol untuk kecerdasan linguistik anak usia dini di bimbingan 

belajar Roudhoh Depok. 

Analisis data pada pnelitian ini dapat dijelaskan secara singkat seperti 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 

Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) 

 

 

 

                                                             
48 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hal. 

101 
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G. Penentu Validitas Data 

Teknik penentuan validitas dan keabsahan data diperoleh melalui teknik 

triangulasi, dimana hasil penelitian bisa dibuktikan dengan cara mengecek data 

dari sumber dan cara penelitian.49 Teknik penentu validitas dan keabsahan data 

dengan triangulasi dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu 

Triangulasi sumber, merupakan proses yang dilakukan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut. Triangulasi teknik, 

merupakan proses yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.50
 

Penentu Validitas dan keabsahan data pada penelitian ini dapat dipahami secara 

singkat dengan bagan berikut: 

 

 

Bagan 3.2 

Triangulasi Dengan Sumber Pengumpulan Data  

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 

Triangulasi Dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

                                                             
 

49
 Sugiyono, Metode Penelitian,… hal. 372 

 50 Ibid,… 373-374 
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H. Sistematika Pembahasa 

Sistematika pembahasan ini secara umum dibagi menjadi 3 bagian, 

yaitu bagian awal, bagian inti/tengah, bagian akhir. 

Pada bagian awal isinya meliputi halaman judul, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

lampiran. 

Pada bagian inti/tengah isinya meliputi tentang uraian penelitian dari 

bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-

bab sebagai satu-kesatuan. Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian 

dalam empat bab yang masing-masing terdapat sub bab sub bab yang 

menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. 

Bab I berisi gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

kajian pustaka. 

Bab II berisi Landasan Teori yang meliputi konsep bermain sambil 

belajar pada anak usia dini, metode cantol, dan konsep kecerdasan linguistik,. 

Bab III berisi tentang Metode Penelitian berupa pendekatan dan jenis 

penelitian atau desain penelitian, kehadiran peneliti, waktu dan tempat 

penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penentu 

validitas dan keabsahan data, dan sistematika penulisan. 

Bab IV berisi pembahasan dan hasil penelitian meliputi hasil observasi 

wawancara dan dokumentasi tentang bermain sambil belajar dengan metode 
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cantol untuk kecerdasan linguistik anak usia dini di bimbingan belajar 

Roudhoh Depok. 

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran yang berkenaan dengan 

pembahasan ini, serta kata penutup dari penulis. 

Adapun bagian terakhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka serta 

bagian lampiran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI DAN HASIL PENELITAN 

A. Deskripsi lokasi penelitian 

1. Sejarah berdirinya bimbingan belajar Roudhoh 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

pemilik bimbingan belajar Roudhoh Depok bahwa bimbingan belajar 

Roudhoh Depok didirikan oleh bapak H. Darobi dan ibu Hj. Mulyani 

pada bulan Februari tahun 2006. Yayasan yang didirikan ini diberi nama 

Bimbingan Belajar Roudhoh karena mengikuti kantor pusat pendiri 

bimbingan membaca dengan cantol Roudhoh dikota Bandung Jawa 

Barat. 

Kantor pusat pendiri bimbingan membaca dengan cantol Roudhoh 

mengadakan pendidikan guru/pendidik anak usia dini selama sebulan 

dengan pelatihan cara mengajar anak usia dini sesuai dengan prinsip dan 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Kantor pusat ini juga memiliki 

wewenang untuk izin pendirian unit di salah satu kelurahan dengan 

beberapa syarat dan ketentuan.  

Adapun alasan pendirian unit Bimbingan Belajar Roudhoh di 

kelurahan Ratujaya, kecamatan Cipayung, Kota Depok adalah karena 

kurangnya semangat dan motivasi belajar warga sekitar, kurangnya 

kesadaran orang tua dalam pendidikan anak usia dini, keterbatasan 

fasilitas pendidikan anak usia dini, dan kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap pendidikan anak usia dini. 
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2. Letak geografis 

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti bahwa letak geografis 

lembaga bimbingan belajar Roudhoh Depok berada di pinggir jalan raya 

yang strategis dengan halaman yang luas untuk bermain anak yang aman 

dan menyenangkan. Alamat bimbingan belajar Roudhoh berada di Jalan  

Rawageni Swadaya 7, RT 002/08 No. 20 Kelurahan Ratujaya Kecamatan 

Cipayung Kota Depok Jawa Barat 16445. 

 

Gambar 4.1 Foto Bimbingan Belajar Roudhoh Depok 

3. Sarana dan prasarana 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti 

menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran setidaknya paling 

sedikit ada tiga faktor yaitu: guru, anak didik, dan instrument belajar, 

ketiadaan faktor tersebut maka tidak mungkin terjadi proses 
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pembelajaran. Sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan proses belajar di 

sekolah, sarana dan prasarana harus lengkap untuk mendukung proses 

belajar mengajar karena kelengkapan sarana prasarana akan memberikan 

variasi pada proses pembelajaran. 

Alat-alat yang di gunakan dalam memperlancar jalannya proses 

pembelajaran di bimbingan belajar Roudhoh seperti ruang kelas dan alat-

alat peraga termasuk Sarana prasarana yang dapat menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran dan pendidikan. Sarana prasarana tersebut adalah:  

a. Ruang kelas belajar di bimbingan belajar roudhoh terdapat empat 

kelas yang digunakan untuk kegiatan kegiatan pembelajaran. 

b. Ruang mushola yang digunakan untuk beribadah. 

c. Lokasi bermain anak-anak diluar kelas yang cukup luas dengan 

ukuran 12m X 5m = 60 m
2
 

d. Bimbingan belajar roudhoh memiliki ruang TU yang dilengkapi mesin 

fotocopy untuk mempermudah penggandaan berkas yang dibutuhkan. 

e. Bimbingan belajar Roudhoh memiliki dua toilet yang layak dan 

mudah dijangkau oleh anak. 

f. Bimbingan belajar Roudhoh memiliki proyektor infocus untuk proses 

pembelajaran visual. 

g. Terdapat berbagai macam alat peraga untuk menunjang proses 

bermain sambil belajar dengan metode cantol. 
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h. Masing-masing anak didik menggunakan satu kursi dan satu meja 

yang telah disediakan didalam kelas. 

i. Bimbingan belajar Roudhoh menyediakan ruang parkoir dan ruang 

tunggu bagi orang tua/ wali murid. 

j. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar dan 

dikelola setiap hari. 

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan anak usia dini Nomor 

137 tahun 2014 tentang standar sarana dan prasarana Pasal 31, bahwa: 

a. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, 

dan perlindungan anak usia dini. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan 

budaya lokal, serta jenis layanan. 

c. Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 

1) Aman, bersih, nyaman, sehat, dan indah. 

2) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

3) Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan 

sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak 

membahayakan kesehatan anak. 
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Berdasarkan peraturan menteri pendidikan anak usia dini Nomor 

137 tahun 2014 Pasal 32, bahwa: persyaratan sarana prasarana terdiri 

atas:  

a. Memiliki luas lahan minimal 300m
2 
(untuk bangunan dan halaman). 

b. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio 

minimal 3m
2 

per-anak dan tersetia fasilitas cuci tangan degar air 

bersih. 

c. Memiliki ruang guru. 

d. Memiliki rauang kepala. 

e. Memiliki ruang tempat uks (usaha kesehatan sekolah) dengan 

kelengkapan p3k (pertolongan pertama pada kecelakaan). 

f. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak 

oleh pengawasan guru. 

g. Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak 

h. Memiliki alat permainan yang edukatif yang aman dan sehat bagi anak 

yang sesuai dengan SNI (standar nasional Indonesia). 

i. Memiliki fasilitas bermain didalam maupun diluar ruang yang aman 

dan sehat. 

j. Memiliki tenpat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola 

setiap hari. 

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan pemaparan teori 

diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana 

di bimbingan belajar roudhoh yang belum sesuai dengan standar yang 
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telah ditetapkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

rapublik Indonesia. 

B. Pelaksanaan Bermain Sambil Belajar Anak Usia Dini Dengan Metode 

Cantol Di Bimbingan Belajar Roudhoh 

Anak usia dini adalah anak pra sekolah yang berada dalam masa dunia 

bermain. Pada usia ini dapat dikatakan golden age (usia emas) karena anak 

usia dini memiliki daya ingat, pemahaman, peniruan dan tingkat kecerdasasan 

yang akan mempengaruhi dirinya hingga dewasa  nanti. Oleh sebab itu, 

pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia dini adalah melalui kegiatan 

yang berorientasi bermain. Anak lebih banyak belajar melalui bermain dan 

melakukan eksplorasi terhadap obyek-obyek dan pengalaman.Salah satu 

fungsi dari bermain adalah memberi kesempatan pada anak untuk 

mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya dan dirinya terhadap kenyataan.
51

 

Sesuai dengan penelitian penulis, melalui wawancara dengan ibu Hj.Mulyani 

sebagai guru dan pendidik kelas paud di bimbingan belajar Roudhoh: 

“Bimbingan belajar Roudhoh lebih menekankan kepada anak 

didik dengan bermain karena dalam anak usia dini kita tidak bisa 

memberikan pelajaran langsung pada pokok permasalahan, melaikan 

kita ajak dengan cerita sebagai prolog awal kegiatan dan di lanjutkan 

pemainan-permainan. Permainan tersebut dengan menggunakan alat 

peraga untuk anak mengekspresikan dirinya sendiri, alat peraganya 

berupa kartu yang dapat dicantolkan, diceritakan dengan gambarnya, 

tanpa disadari anak akan mengenal dan mengerti huruf dalam kartu 

tersebut” 

 

                                                             
51

https//www.slideshare.net//poetrachebhongso/makalah-paud-gangguan-penyesuaiaan-diri 
(dilihat pada 26 juli 2020 pukul 23.20) 
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Menumbuhkan rasa ingin tahu pada anak untuk meningkatkan 

kecerdasan linguistik dibutuhkan metode yang dapat menarik perhatian anak, 

sehingga kegiatan di sekolah melalui bermain sambil belajar bisa terlaksana 

dengan baik. Pembelajaran disusun sehingga menyenangkan, 

menggembirakan, dan demokratis agar menarik anak untuk terlibat dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Anak tidak hanya duduk tenang mendengarkan 

ceramah gurunya, tetapi mereka diajak bermain sambil belajar untuk aktif 

berinteraksi dengan berbagai benda dan orang di lingkungannya, baik secara 

fisik maupun mental.
52

 

Metode yang digunakan di bimbingan belajar Roudhoh adalah metode 

cantol. Metode cantol yaitu metode yang menggunakan alat peraga dan 

sistemnya tidak mengeja melaikan cantolan, yakni menggabungkan dua huruf 

(huruf konsonan dan huruf vokal) yang dibaca bersamaan, sehingga 

mempermudah anak untuk menghafal dan mempraktekannya.Alasan 

menggunakan metode cantol agar anak didik lebih nyaman, mudah 

dimengerti, tidak membosankan, tidak memaksa anak untuk membaca, tidak 

membuat anak tertekan.
53

 

Langkah dan proses perkenalan huruf kepada anak didik di bimbingan 

belajar Roudhoh secara bertahap sehingga anak lebih cepat dan mudah 

memahaminya. Waktu yang dibutuhkan anak didik sejak awal perkenalan 

hingga dapat dinyatakan berhasil mengenal seluruh huruf rerata 

                                                             
 52 Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2005) hal. 128 

 
53

Wawancara dengan ibu Hj. Mulyani selaku pemilik dan pendidik/guru bimbingan 
belajar roudhoh 



48 
 

membutuhkan tiga puluh dua kali pertemuan. Durasi dalam satu minggu 

membutuhkan dua kali satu jam pertemuan dengan jumlah siswa 3-6 anak 

didik dalam satu kelas. Lokasi yang digunakan dalam pembelajaran berada di 

dalam ruangan (in door) dengan kondisi ruangan yang luas, suasana sejuk, 

menarik, cerah dan penuh warna sehingga tidak membosankan untuk anak. 

Bimbingan belajar Roudhoh menggunakan beberapa tehnik karya seni 

dalam permainan di kelas untuk meningkatkan kreativitas dan semangat 

belajar anak. Karya seni yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan 

kecerdasan linguistik anak usia dini. Sesuai dengan artikel yang dibuat oleh 

Devi dan Suyadi, kegiatan  melukis  dengan  menggunakan cotten   bad   

dengan   teknik   pointilis, melukis  teknik  fingger  painting  serta bercerita 

dengan hasil karya sendiri merupakan kegiatan kreativitas yang dapat 

menumbuhkan aspek kreativitas, emosional,  seni,  motorik,  serta  bahasa 

pada anak.
54

 

 

                                                             
 

54
 Devi Vionita Wibowo. Suyadi, Kegiatan Kreativitas Seni Warna Anak Usia 

DIni Melalui Permainan Cat Air Di Masa Pandemi (PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan 

Anak Usia ini, Vol 4 , No 1, Oktober 2020 
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Gambar 4.1 depan kelas 

  

Gambar 4.2 ruang kelas 

 

Proses dalam satu kali pertemuan di kelas baca-tulis-berhitung 

(calistung) pada bimbingan belajar Roudhoh sebagai berikut: 

No Proses kegiatan Keterangan 

1. Menyapa/menyambut  Dengan senyum 

 Dengan salam 
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 Menanyakan sudah sarapan atau 

minum susu belum 

 Siapa yang mengantar 

 

2. Berdoa  Al-fatihah 

 Doa sebelum belajar 

 Doa kedua orangtua 

3. Bernyanyi  Menyanyikan lagu yang berhungan 

dengan tema 

4. Bercerita/prolog Guru menjelaskam tentang tema 

yang akan dilaksanakan dalam 

permainan hari ini 

5. Melihat video Anak didik diajak melihat video 

yang berkaitan dengan tema 

6 Bermain menggunakan alat 

peraga 

Bermain dengan alat peraga untuk 

dicantolkan dan dihubungkan dengan 

huruf yang lain 

7. Merapikan Anak didik membereskan peralatan 

yang telah digunakan untuk bermain. 

8. Evaluasi Anak didik dilatih membaca dengan 

kartu bergambar untuk mengetahui 

anak tersebut telah mengenal dan 

mengerti hiuruf yang diperkenalkan. 
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9. Persiapan pulang Anak didik merapikan peralatan 

masing-masing kedalam tas. 

10. Berdoa   Doa setelah belajar 

 Hamdalah  

 Salam  

Tabel 4.1 kegiatan kelas dalam satu kali pertemuan 

Langkah perkenalan huruf sejak awal hingga dinyatakan berhasil adalah 

sebagai berikut: (gambar kartu baca berada pada lampiran) 

No  Jenis huruf Keterangan 

1. A-I-U-E-O - 

2. BA-BI-BU-BE-BO Ba-ju dan teman-temannya 

3. CA-CI-CU-CE-CO Ca-be dan teman-temannya 

4. DA-DI-DU-DE-DO Da-du dan teman-temannya 

5. FA-FI-FU-FE-FO Fa-nta dan teman-temannya 

6. GA-GI-GU-GE-GO Ga-jah dan teman-temannya 

7. HA-HI-HU-HE-HO Ha-rimau dan teman-temannya 

8. JA-JI-JU-JE-JO Ja-gung dan teman-temannya 

9. KA-KI-KU-KE-KO Ka-ki dan teman-temannya 

10. LA-LI-LU-LE-LO La-ba-laba dan teman-temannya 

11. MA-MI-MU-ME-MO Ma-tahari dan teman-temannya 

12. NA-NI-NU-NE-NO Na-nas dan teman-temannya 

13. PA-PI-PU-PE-PO Pa-yung dan teman-temannya 

14. QA-QI-QU-QE-QO Qa-zim dan teman-temannya 
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15. RA-RI-RU-RE-RO Ra-mbutan dan teman-temannya 

16. SA-SI-SU-SE-SO Sa-pi dan teman-temannya 

17. TA-TI-TU-TE-TO Ta-li dan teman-temannya 

18. VA-VI-VU-VE-VO Va-s bunga dan teman-temannya 

19. WA-WI-WU-WE-WO Wa-yang dan teman-temannya 

20. YA-YI-YU-YE-YO Ya-hya dan teman-temannya 

21. ZA-ZI-ZU-ZE-ZO Za-hra dan teman-temannya 

22. NYA-NYI-NYU-NYE-NYO Nya-muk dan teman-temannya 

23. NGA-NGI-NGU-NGE-NGO Nga-ji dan teman-temannya 

24. XA-XI-XU-XE-XO - 

25. Huruf mati diakhir kata Contoh GAJA-H-sebagai huruf mati 

Tabel 4.2 Metode cantol huruf untuk memperkenalkan huruf pada anak 

Pelaksanaan bermain sambil belajar dengan metode cantol di 

bimbingan belajar Roudhoh bermacam-macam, diantaranya: Puzzle, 

membedakan warna, mewarnai, kolase, mozaik, memilih kartu baca yang 

tepat untuk ditempel pada papan magnet, menggunting dan menghubungkan 

gambar, bernyanyi, bercerita, games dengan video. (alat peraga ada pada 

lampiran). Permainan yang dilaksanakan diatas, ada hubungannya dengan 

metode cantol, yaitu permainan yang mengandung unsure huruf-huruf cantol 

yang sedang dipelajari. 

Anak didik memiliki kriteria masing-masing, secara umum anak didik 

mampu mengikuti proses dan tahapan sesuai rencana yang telah dibuat 

bimbingan belajar Roudhoh dengan jangka waktu 32 kali pertemuan. Anak 
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didik akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti anak didik telah berhasil 

menyelesaikan tahapan proses pembelajaran untuk perkembangan linguistik 

anak usia dini di bimbingan belajar Roudhoh. Namun, terdapat kesulitan 

guru/ pendidik untuk beberapa anak didik yang butuh penanganan lebih 

dalam proses pembelajaran. Anak yang butuh penanganan lebih yaitu: 

No Perhatian khusus Penanganan dari guru/ pendidik 

1 Kurangnya minat belajar di 

rumah 

− Diberikan tugas hafalan huruf 

abjad yang mudah dan menarik. 

− Dibeikan PR (pekerjaan rumah) 

untuk merangsang anak belajar di 

rumah. 

− Menyampaikan pada orang tua/ 

wali akan kelebihan anak, sehingga 

orangtua/ wali dapat membantu 

melatih di rumah sesuai dengan 

proses yang diberikan guru/ 

pendidik di sekolah. 

2 Sulit bicara − Dikumpulkan dalam satu kelas 

untuk mendapatkan tahap 

pembelajaran yang berbeda (tidak 

memperlambat perkembangan 

linguistik anak yang standar). 

− Latihan dengan perlahan dan 

guru/pendidik memberikan 

penjelasan menggunakan gerakan 

tubuh. 

− Menyampaikan pada orang tua/ 

wali akan kelebihan anak, sehingga 

orangtua/ wali dapat membantu 
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melatih di rumah sesuai dengan 

proses yang diberikan guru/ 

pendidik di sekolah. 

3 Super aktif − Saat awal masuk, pahami berapa 

lama waktu konsentrasi dan 

fokusnya. 

− Diantara waktu konsentrasi dan 

fokusnya akan dijelaskan dan 

diajak bermain yang utama. 

− Menyampaikan pada orang tua/ 

wali akan kelebihan anak, sehingga 

orangtua/ wali dapat membantu 

melatih di rumah sesuai dengan 

proses yang diberikan guru/ 

pendidik di sekolah. 

Tabel 4.3 Permasalahan Dan Penanganan Anak Di Kelas 

Anak didik yang memiliki kelebihan diatas akan membutuhkan waktu 

yang lebih untuk dapat dinyatakan berhasil dalam perkembangan 

linguistiknya. Anak didik yang mengalami kesulitan dalam pemahaman 

konsep dalam pembelajaran memiliki pengaruh dari faktor eksternal yaitu 

pemahaman yang dia terima di kehidupan sehari-harinya, dan faktor internal 

yaitu bawaan sejak lahir yang diterimanya.
55

  

Perkembangan linguistik anak didik di bimbingan belajar Roudhoh 

tidak hanya mengenal dan mengerti huruf, membaca dan menulis, melainkan 

anak didik mampu memahami ucapan lawan bicaranya dan mengerti 

penjelasan yang disampaikan serta mempu berkomunikasi dengan baik. 

                                                             
 

55
 Ria Mutiani. Suyadi, Diagnosa Diskalkulia Generasi Alpha: Masalah dan 

Perkembangannya (jurnal: Pendidikan EDUMASPUL, Vol.4 – No.1, year (2020)) 
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C. Implikasi Bermain Sambil Belajar Dengan Metode Cantol Untuk 

Perkembangan Linguistik Anak Usia Dini Di Bibingan Belajar Roudhoh 

Depok 

Peneliti dalam menganalisis perkembangan linguistik anak usia dini di 

bimbingan belajar Roudhoh menggunakan standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia dini (stppa) menurut Kemendiknas, Direktorat 

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan 

TK dan SD, peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.58 Tahun 2009 

Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2010. Adapun analisis 

perkembangan tersebut sebagai berikut: 

Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 5-6 tahun Keterangan 

Menerima 

Bahasa 

1. Mengerti 

beberapa 

perintah secara 

bersamaan. 

 

Dengan mendengarkan, melihat, dan 

menyebutkan nama huruf yang ada 

dilayar, anak telah mengerti beberapa 

perintah yang harus dilakukan. 
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 2. Mengulang 

kalimat yang 

lebih kompleks. 

 

Anak dapat menirukan ucapan lagu yang 

ada dilayar, hal ini menunjukkan anak 

mampu mengulang kalimat yang lebih 

kompleks. 

 3. Memahami 

aturan dalam 

suatu 

permainan. 

 
 Anak dapat menyusun beberapa pazzle 

bergiliran sesuai dengan ketentuan 

permainan yang diperintahkan guru 
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Mengungkapkan 

Bahasa 

1. Menjawab 

pertanyaan 

yang lebih 

kompleks. 

 

 Anak dapat menunjukkan anggota tubuh 

yang ditanya oleh  guru dan 

menyebutkan kegunaan anggota tubuh 

tersebut dengan benar. 

 2. Menyebutkan 

kelompok 

gambar yang 

memiliki bunyi 

yang sama. 

 
 Anak didik dapat menyebutkan nama 

gambar dan huruf-huruf yang guru 

tunjukkan dengan sesuai dan benar. 
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 3. Komunikasi 

secara lisan, 

memiliki 

perbendaharaan 

kata. 

 

 Anak didik yang belum paham dengan 

tugas yang diberikan guru mampu 

bertanya dengan baik dan sopan oleh 

guru. 

 4. Menyusun 

kalimat 

sederhana 

dalam struktur 

lengkap (pokok 

kalimat-

predikat-

keterangan). 

 

 Anak didik mampu mengarang kalimat 

yang sesuai dengan tanah air. “aku 

adalah anak Indonesia” dan 

menuliskannya di buku tulis. 
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 5. Memiliki lebih 

banyak kata-

kata untuk 

mengekspresik

an ide pada 

orang lain. 

 

 Anak didik mampu memberikan usulan 

warna dalam mengerjakan tugas 

kelompok melukis. 

 6. Melanjutkan 

sebagian cerita/ 

dongeng 

 

 Anak didik mampu menceritakan 

tentang terbit dan tenggelamnya 

matahari sesuai dengan gambar dilayar. 
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Keaksaraan 1. Menyebutkan 

simbol-simbol 

huruf yang 

dikenal. 

 

 Anak didik mampu membaca tulisan 

dalam paragraph secara kompleks 

dengan baik dan benar. 

 2. Mengenal suara 

huruf awal dan 

nama benda-

benda yang ada 

di sekitarnya. 

 

 Anak didik mengenal huruf ra-ri-ru-re-

ro sebagai awalan nama “rambutan” dan 

teman-temannya. 
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 3. Menyebutkan 

kelompok 

gambar yang 

memiliki bunyi/ 

huruf awal 

yang sama. 

 

 Anak didik mampu menyebutkan ma-

mi-mu-me-mo sesuai dengan kartu 

bergambar yang ditempel dipapan tulis. 

 4. Memahami 

hubungan 

antara bunyi 

dan bentuk 

huruf. 

 
 Anak didik mampu membaca tulisan 

ma-mi-mu-me-mo sesuai dengan 

perintah yang ditunjukan pada layar. 
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 5. Membaca nama 

sendiri. 

 

 Anak didik sudah mampu membaca 

namanya sendiri yang ditunjukkan oleh 

guru. 

 6. Menuliskan 

nama sendiri. 

 

 Anak didik mampu menuliskan nama 

dan usia sendiri-sendiri di papan tulis 

tanpa bantuan ejaan oleh guru. 

Tabel 4.4 Hasil Perkembangan Kecerdasan Linguistik Anak Usia 5-6 Tahun Di 

Bimbingan Belajar Roudhoh Depok 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat beberapa implikasi dalam 

bermain sambil belajar dengan metode cantol untuk perkembangan 

kecerdasan linguistik anak usia dini di bimbingan belajar Roudhoh. 

Implikasi-implikasi penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Seluruh guru atau pendidik pertama bagi anak khususnya dibimbingan 

belajar Roudhoh, memiliki pengetahuan dan keterampilan (seperti 

dalam menentukan kegiatan yang menarik di kelas) terkait dengan 

pentingnya perkenalan huruf melalui permainan. 

2. Pengenalan huruf yang diberikan pada anak sejak dini merupakan hal 

yang sangat penting, karena sebagai bekal anak di masa yang akan 

datang untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 

3. Perencanaan pembelajaran untuk perkembangan linguistik pada anak 

usia dini di bimbingan belajar Roudhoh haruslah mengacu pada 

perencanaan yang telah dibuat dan peraturan yang ada, dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. 

4. Bermain sambil belajar dengan metode cantol menjadi salah satu 

prinsip penting dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini di 

bimbingan belajar Roudhoh untuk meningkatkan perkembangan 

kecerdasan linguistik, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang 

memiliki keahlian untuk perkembangan kecerdasan linguistik sesuai 

dengan usia dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 

5. Pembelajaran bahasa anak usia dini dengan metode cantol memiliki 

tujuan sesuai dengan konsep perkembangan bahasa secara primer yaitu 
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meningkatkan minat baca anak didik, sehingga anak senang dan tidak 

malas dalam membaca untuk generasi bangsa selanjutnya. Konsep 

secara sekunder, yaitu bertujuan untuk anak mempu berkomunikasi 

baik dengan orang lain, mampu membaca dan menulis untuk persiapan 

melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya. 

6. Keberhasilan anak didik sangat berpengaruh antara kerjasama orangtua 

dan sekolah (bimbingan belajar Roudhoh). Orangtua melatih anak di 

rumah sesuai dengan tahapan yang dilalui anak, hal ini akan 

mempermudah pemahaman anak untuk menerima pembelajaran yang 

diberikan dan mempercepat tahapan perkembangan linguistik anak. 

7. Anak usia dini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Guru/ pendidik 

bimbingan belajar Roudhoh sebagai guru yang ahli dan kreatif mampu 

mengatasi kesulitan penanganan pada anak yang memiliki perhatian 

khusus dalam penerimaan pembelajaran. 

8. Perkembangan linguistik yang diterima anak didik bimbingan belajar 

Roudhoh adalah mengenal huruf, dapat menulis, dapat membaca, dapat 

memahami dan mengerti ucapan lawan bicara, dan dapat 

berkomunikasi dengan baik. 

9. Kekurangan bermain sambil belajar dengan metode cantol adalah: 

a. Anak didik kurang bereksplorasi dengan lingkungan luar, 

karena bermain sambil belajar hanya berada didalam ruangan, 

sehingga anak didik tidak mendapatkan pengalaman bermain 

sambil belajar diluar ruangan. 
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b. Waktu pertemuan terlalu singkat, sehingga anak didik hanya 

menghabiskan waktu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang telah dipersiapkan. Anak didik tidak dapat bermain dengan 

waktu lebih bersama teman sekelasnya. 
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