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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskribsikan : (1) Pembelajaran Area dan 
Sentra yang dilaksanakan di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar;  (2) 
Pengembangan Pembelajaran Area Dan Sentra berbasis  Alat Permainan Edukatif  
Di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar; (3) Menguji Efektifitas  Pengembangan 
Pembelajaran Area Dan Sentra berbasis Alat Permainan Edukatif  Di Tk Pertiwi 
Gondangrejo Karanganyar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dan 
Pengembangan.”Penelitian  dan Pengembangan  (Research and Development)  
adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau 
menyempurnakan produk yang sudah ada , yang dapat dipertanggungjawabkan 
lebih lanjut.  Penelitian dan pengembangan merupakan  metode penghubung atau 
pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. 
Rancangan penelitian ini menggunakan model system yang terdiri dari 
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), 
dan refleksi (reflecting). Data Penelitian ini diperoleh melalui tindakan  kelas 
(action research),Dengan melaksanakan pembelajaran untuk diketahui sebelum 
dan setelah diberikan tindakan. Data yang diperoleh dianalisis dengan model 
mengalir melalui tahap reduksi data , penyajian data dan tahap verifikasi 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan pembelajaran Area dan Sentra  berbasis Alat permainan edukatif 
dapat meningkatkan hasil belajar anak TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar. Hal 
ini terbukti dari realisasi pembelajaran area dan Sentra tindakan Siklus I nilai rata- 
rata 8,3 ,Siklus II 8,8, Siklus III 9,4  selalu mengalami perubahan peningkatan 
hasil belajar anak. 
 
Kata kunci : pembelajaran, area, sentra, permainan 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is  to describe: (1) Learning Areas and centers  held in 
TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar; (2) Learning Development Areas And 
centers using Games Educational Tool in TK Pertiwi Gondangrejo  Karanganyar; 
(3) Test the Effectiveness of Learning Development Areas And centers with 
Games Educational Tool In TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar. This research 
included in research and development. "Research and Development (Research 
and Development) is a process or steps to develop a new product or improve 
existing products, which can beacounted for.More Research and development is a 
method of connecting or breaker gap anatar  basic research with applied 
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research. The design of this study using a model system consisting of planning 
(planning), action (acting), observation (observing) and reflection (reflecting) 
This research data obtained through a class action (action research) with 
learning to do know before and after action.The data obtained were analyzed by 
flow through phase model of data reduction, data presentation and verification 
stages of conclusion.The results of this study can be concluded that the 
development of learning Areas and Centers of educational games based tool to 
improve learning outcomes of kindergarten children Pertiwi Gondangrejo 
Karanganyar. This is evident from the realization of the learning areas and 
centers action first cycle the average value of 8.3, the second cycle of 8.8, 9.4 
Cycle III always changes increase learning outcomes of children. 
 
Keywords: learning, areas, center, games 
 
 
1. PENDAHULUAN 

 Pembelajaran yang dilaksanakan selama ini masih menggunakan LKS dan 

Buku, sehingga pembelajaran  kurang   menarik  bagi anak dan anak mudah 

bosen. Memperhatikan  dunia anak adalah dunia bermain maka pembelajaran 

dirubah dengan bermain dengan APE  agar peserta didik  dapat berkembang  

secara optimal dalam kecakapan,ketrampilan  sesuai karakter ,minat dan 

bakatnya. Fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya sekedar 

memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang 

dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas 

kecerdasannya.  

TK Adalah wahana bermain sambil belajar yang penuh keceriaan dan 

kebebasan. Dengan demikian memungkinkan anak untuk berekspresi dan 

mengembangkan bakat, minat dan kreatifitasnya. Sekaligus juga mendapatkan 

pengalaman, pengetahuan keterampilan serta pengembangan sikap perilaku 

anak dalam suasana bemain sambil belajar yang menyenangkan dengan APE. 
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2. METODE PENELITIAN 

 Berkaitan dengan masalah yang dikaji yaitu mendiskribsikan :  

1) Pembelajaran Area dan Sentra yang selama ini dilaksanakan ; 2) 

Pengembangan pembelajaran Area dan sentra yang dilaksanakan ; 3) Menguji 

Effektifitas Pengembangan pembelajaran Area dan sentra berbasis Alat 

Permainan Edukatif  di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar. Hal ini dengan 

menggunakan desain penelitian dan pengembangan (research and 

development). Menurut Multiyaningsih (2013:59) penelitian dan 

pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses 

pengembangan. Desain penelitian ini diperlukan untuk memperoleh kejelasan  

tujuan yang komprehensif mengenai fokus penelitian yang baik untuk 

pengembangan pembelajaran Area Baca tulis dan Sentra Persiapan berbasis 

APE di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar. 

           Tehnik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

tehnik Triangulasi. Peneliti menggunakan dokumentasi, observasi partisipatif, 

wawancara mendalam dan metode tes untuk sumber data yang sama secara 

serempak. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengembangan pembelajaran Sentra persiapan 

       Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengembangan pembelajaran sentra 

persiapan dengan bermain APE siklus I, II, dan III dengan perolehan nilai 

tersebut dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar anak 

dalam pembelajaran dengan menggunakan APE dari siklus satu ke siklus 

berikutnya.  

 Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan hasil sebelum tindakan 

atau kondisi awal selalu mengalami perubahan peningkatan 

perkembangan hasil pembelajaran pada tabel 3.1 berikut : 
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No Kegiatan Anak 
Nilai 

Sebelum 
Tindakan 

Nilai Setelah Tindakan 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
1 Dapat memahami aturan dalam 

suatu permainan yang lebih 
kompleks 

 
8 

 
8,1 

 
8,6 

 
9,3 

2 Dapat berkomunikasi secara 
lisan, memiliki perbendaharaan 
kata serta mengenal simbol-
simbol yang melambangkannya 

7,9 8,1 8,5 9,5 

3 Dapat menyebutkan kelompok 
gambar yang memiliki huruf 
awal sama 

8 8,5 8,9 9,7 

4 Dapat mengembangkan ide 
baru dan imajinasinya sehingga 
menjadi individu yang baik 

7,8 8 8,6 9,2 

5 Dapat membaca dan 
menuliskan nama sendiri 8 8,6 9,2 9,3 

 Rata-rata 7,9 8,3 8,8 9,4 
 

   

Tabel 3.1 di atas kenaikan perubahan perkembangan Pembelajaran di 

sentra persiapan dapat dibandingkan dari keadaan kondisi awal sebelum 

tindakan dan kondisi sesudah tindakan pada Siklus I, II, dan III dapat 

digambarkan grafik di bawah ini. 

        Nilai Sebelum Tindakan    Siklus I  Siklus II  Siklus III 
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Gambar 3.1 Nilai Perkembangan Pembelajaran Sentra Persiapan 

Sebelum dan Sesudah Pengembangan 
 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada nilai sebelum 

Pengembangan dan sesudah tindakan selalu mengalami peningkatan  

Hasil Pembelajaran  anak yaitu dari nilai sebelum Pengembangan 

diperoleh 8 setelah Pengembangan I menjadi 8,1, pengembangan II 8,6 

dan Pengembangan III 9,3, Kemudian hasil tersebut dapat dibandingkan 

dari perolehan nilai sebelum Pengembengan dengan perolehan nilai 

sesudah  Pengembangan selalu mengalami peningkatan perkembangan 

hasil belajar anak pada lingkup perkembangan Bahasa. 

3.2. Pengembangan Pembelajaran Area Baca Tulis 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengembangan pembelajaran Area 

baca   tulis dengan bermain APE siklus I, II, dan III dengan perolehan 

nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

anak dalam pembelajaran dengan menggunakan APE dari siklus satu ke 

siklus berikutnya. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan hasil 
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sebelum tindakan atau   kondisi awal selalu mengalami perubahan 

peningkatan perkembangan hasil pembelajaran pada table 3.2 berikut : 

Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan hasil sebelum 

tindakan atau kondisi awal selalu mengalami perubahan peningkatan 

perkembangan hasil pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 

berikut: 

No Kegiatan Anak 
Nilai 

Sebelum 
Tindakan 

Nilai Setelah Tindakan 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
1 Dapat memahami aturan dalam 

suatu permainan yang lebih 
kompleks 

 
7,9 

 
8,5 

 
8,6 

 
9,3 

2 Dapat berkomunikasi secara 
lisan, memiliki perbendaharaan 
kata serta mengenal simbol-
simbol yang 
melambangkannya 

8 8,1 8,5 9,2 

3 Dapat menyebutkan kelompok 
gambar yang memiliki huruf 
awal sama 

8 8,1 8,6 9,3 

4 Dapat mengembangkan ide 
baru dan imajinasinya 
sehingga menjadi individu 
yang baik 

8 8,6 9,2 9,7 

5 Dapat membaca dan 
menuliskan nama sendiri 7,8 8,1 8,9 9,5 

 Rata-rata 7,9 8,3 8,8 9,4 
 

Dari tabel  3.2 di atas kenaikan perubahan perkembangan bahasa anak 

dapat dibandingkan dari keadaan kondisi awal sebelum tindakan dan kondisi 

sesudah tindakan pada Siklus I, II, dan III dapat digambarkan grafik di bawah 

ini. 

 Nilai Sebelum Tindakan  Siklus I  Siklus II  Siklus III 
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   Gambar 3.2 Nilai Perkembangan Pembelajaran Baca Tulis Sebelum 

dan Sesudah Pengembangan 
     

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada nilai sebelum 

Pengembangan dan sesudah tindakan selalu mengalami peningkatan  

Hasil Pembelajaran  anak yaitu dari nilai sebelum Pengembangan 

diperoleh 8 setelah Pengembangan I menjadi 8,5, pengembangan II 8,6 

dan Pengembangan III 9,3, Kemudian hasil tersebut dapat dibandingkan 

dari perolehan nilai sebelum Pengembengan dengan perolehan nilai 

sesudah  Pengembangan selalu mengalami peningkatan perkembangan 

hasil belajar anak pada lingkup perkembangan Bahasa. 

3.3. Effektifitas pengembangan pembelajaran area dan sentra berbasis 

APE di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peserta 

didik, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar dengan APE dapat 

meningkatkan effektifitas peserta didik. Dapat dilihat dengan adanya 

pendapat dari peserta didik sebagai berikut : 
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a. Peserta didik senang dan lebih antusias belajar sambil bermain APE 

b. Peserta didik lebih aktif dan pembelajaran lebih kondusif 

c. Peserta didik mempunyai rasa ingin tahu yang besar dalam belajar 

dengan bermain APE 

d. Peserta didik tidak bosan dengan belajar dengan APE 

e. Dengan bermain APE anak lebih perhatian dalam belajar 

f. Setelah bermain dengan APE ada peningkatan nilai  belajar anak. 

g. Peserta didik lebih banyak mempunyai perbendaharaan kata yang 

lebih luas 

h. Anak lebih senang mencoba hal-hal baru untuk memperoleh 

pengalaman baru dengan APE 

i. Mempunyai inisiatif dan bekerja sendiri sehingga menambah 

ketrampilan anak 

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan Efektifitas Pembelajaran 

Area dan sentra dengan Alat Permainan Edukatif  sangat baik , dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Area Baca Tulis dan 

Sentra Persiapan di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar tahun 

2016/2017. Hal ini terbukti dari realisasi tindakan Siklus I, II, dan III 

selalu mengalami perubahan peningkatan hasil belajar anak baik dalam 

Pembelajaran sentra persiapan maupun Pembelajaran Area baca Tulis.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik bahwasanya 

anak merasa lebih senang dan lebih antusias dalam bermain sambil 

belajar dengan APE dibandingkan dengan buku LKS, anak lebih aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar, anak lebih perhatian senang belajar 

dan tidak bosan, dengan bermain APE juga terbukti hasil belajar anak 

meningkat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Howard Gardner 

(2011). Effek pembelajaran dengan APE ini dapat memotivasi peserta 

didik dalam kelompok Eksperimen memiliki nilai posttest yang tinggi. 

Dari hasil observasi penelitian yang telah peneliti lakukan 

pembelajara dengan APE anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar, 

menambah perbendaharaan kata, minat belajar yang tinggi, terarah, 
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dapat berkonsentrasi dalam waktu yang panjang, mempunyai daya ingat 

yang kuat dan senang terhadap kegiatan intelektual pemecahan masalah, 

mempunyai inisiatif dan bekerja sendiri.  Oleh Regina N. Osakawe 

(2014), kaarina Maatta dan Sattu Usiauutti (2014), Chen (2012) 

menyatakan pengelolaan pembelajaran yang menuntun perencanaan, 

supervisi, kerjasama dan koordinasi dari proses pembelajaran yang baik 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

4. PENUTUP 

Setelah melakukan penelitian maka peneliti dapat mengajukan saran-saran 

sebagai berikut :  

1. Kepada Guru 

a. Hendaknya para guru bekerja sama dengan Peserta didik atau anak dan 

orang tua dalam membimbing dan mendidik mereka sehingga mereka 

selalu memiliki percaya diri dan rasa ingin tahu yang besar. Kepada 

guru-guru di TK Pertiwi  Gondangrejo Karanganyar hendaknya 

mampu membimbing dan mendidik anak didik dengan lebih maksimal 

tanpa merasa cukup dengan apa yang ada dalam upaya peningkatan 

hasil belajar pada anak didiknya. Sehingga anak terbiasa 

mengembangkan imajinasi ,pengetahuan dan pengalamannya di segala 

bidang pengembangan dalam lingkup perkembangan yang ada di 

Pendidikan anak Usia Dini 

b. Membiasakan anak dengan percaya diri dan rasa ingin tahu yang besar 

dengan APE dan gambar-gambar. 

2. Kepada Sekolah 

      Hendaknya Kepala Sekolah memfasilitasi APE untuk meningkatkan hasil 

belajar anak TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar. 

3. Kepada Orang Tua 

      Hendaknya orang tua memperhatikan kebutuhan anak dalam belajar dan 

memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar dengan APE agar dapat 

meningkatkan hasil belajar anak. 

9 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali Nugraha.2011, Kurikulum dan Bahan Belajar TK.Jakarta Universitas Terbuka. 

Anggani Sudono. 2010. Sumber Belajar dan Alat Permainan. Cetakan VI. 
Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia. 

Badru Zaman,2011,Media dan Sumber Belajar TK.Jakarta universitas Terbuka. 

B.E.F.Montolalu,dkk,2011,Bermain dan permainan Anak.Jakarta Universitas 
Terbuka. 

Bondarev, dkk (2011),”Integrated  Environtment for Developing E-Learning 
Lectures’,”International Journal  ofcomputer science and information 
Technology (IJCSIT)’’.Vol 3,No  6,Desember 2011,p,119-128. 

Dina Fitria Murad, dkk, 2013. Aplikasi Intelligence  Website   Untuk Penunjang 
Laporan Paud Pada Himpaudi Kota  Tangerang.”Jurnal Pendidikan 
Anak” Vol.7 No.1 

Dr. Ben k. Agyei-Mensah, 2015. The Determinants of Financial Ratio Disclosures 
and Quality: Evidence from an Emerging market. “International Journal 
of Accounting and Financial Reporting” Vol. 5, No. 1. 
www.macrothink.org/ijafr 

Halverson,L.R.dkk,2014.A thematic analysis of the most highly cited scholarship 
in the first decadevof blended learning research.Interested and higher 
Education.No 29,Hal 20-23 

Iksan Waseso, dkk 2011,Evaluasi Pembelajaran TK.Jakarta Universitas Terbuka. 

Jacoub Al Farah dkk. 2016. The Effectiveness of a Program Based on (NLP) in 
the Development of Social Communication for the Gifted Sixth Grade 
Students in Amman.”International Journal of Education” Vol. 8, No. 1. 
http://ije.macrothink.orgJanawi,2012 .  

Jagodzinski,P.&Wolsky,R..2011,Comparative Study of Effectiveness of the 
multimedia Handbook and Internet Methods in Education of Student and 
Theacher of science.US-China Education Review.No.B 3,Hal. 335-341. 

Lita Latiana , dkk.2009. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Dengan 
Pendekatan Area Di Taman Kanak-Kanak Melalui Pengembangan 
Kemampuan Guru Bertanya Divergen.”Jurnal Pendidikan Anak”. 

Miftahul Munir, dkk, 2015, Ponkesdes Development into Community Nursing 
Center Based Health Promotion Model, Nursing Center and Behavioral 
Performance.” International Journal of Human Resource Studies” Vol.5, 
No.4. www.macrothink.org/ijhrs 

10 

http://www.macrothink.org/ijafr


 
 

Mulyasa,2012. Managemen PAUD. Bandung. Rosda Raya. 

Nazir, dkk (2012).”Skill development in multimedia Based Learning 
Environtment in Higher Education : An Operational Model : 
“International Journal of Information and Communication Technology 
Research”, Volume 2,No 11.http://www.esjournals.org 

Nurbiana Dhieni dkk,2011.Metode Pengembangan Bahasa .Jakarta universitas 
terbuka. 

Nurul Khotimah,2012. Pembelajaran Berbasis Anak Dalam Pengembangan 
 Bidang Seni (Rupa) Di Paud Batik Dan Paud Sabitul Azmi 
Sidoarjo.  ”Jurnal Pendidikan Anak”. Volume 12, No. 2 / Desember 
2012 

Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan  (PAUD). 2012 

Permendikbud No 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Nasional  
 PAUD.2015 

Permendikbud No 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum  2013 PAUD.2015  

Sabah Hasan Al-Onizat, 2016. Measurement of Multiple Intelligences among 
 Sample of Students with Autism, and Intellectual Disability Using 
Teacher Estimation and Its Relationship with the Variables: The Type and 
Severity of Disability, Gender, Age, Type of Center” International 
Journal of Education” Vol. 8, No. 1. http://ije.macrothink.org. 

Siti Nur Istianingsih,2014.Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Melalui 
 Media Gambar Dengan Pendekatan BCCT.”Jurnal Pendidikan 
 anak”.Vol,3.No,1. 

Suharsimi Arikunto,2013. Manajemen Pendidikan.Yogyakarta :Aditya Media. 

Sutama,2012. Metode Penelitian Pendidikan.Cetakan III.Surakarta : Fairuz 
Media. 

Sutama,Main Sufanti.2014. Penelitian Tindakan Kelas dan Penulisan Karya 
 Ilmiah.Surakarta : Badan Penerbit FKIP-UMS 

Suyadi,2011. Manajemen PAUD.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Suyatmini, dkk, Accounting  Learning Management on Curriculum 2013 Based 
on Lesson Study at Vocational School Surakarta. 2015. “International 
Journal of Education”. Vol. 7, No. 4. http://ije.macrothink.org 

Udin S Winaputra, dkk,2011,Teori belajar dan pembelajaran.Jakarta universitas 
Terbuka. 

11 

http://ije.macrothink.org/


 
 

Vega-González Luis Roberto, 2016. Lessons Learned in Fifteen Years of 
Evolution of the Linking and MoT Office of a R&D Public Center.” Case 
Studies in Business and Management” Vol. 3, No. 1 

Yazid Bustomi, 2012. Melejitkan Potensi dan Kecerdasan anak Usia Dini. Jakarta 
 Citra Publishing. 

Ziden, dkk.2013)”The Effectiveness of Web-based Multimedia Applications 
Simultan in teaching and Learning “International Journal of Instruction ”, 
Vol.6,No.2,www.e-iji.net. 

12 


