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RINGKASAN PENELITIAN 

 

Kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini dilakukan dalam suasana bermain. Penataan 

lingkungan bermain menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan agar belajar menjadi lebih 

menyenangkan. Pembelajaran sentra menjadi salah satu model kurikulum yang dapat 

diterapkan di lembaga PAUD. TK Labschool Rawamangun-Jakarta Timur menjadi salah satu 

lembaga PAUD yang menggunakan model pembelajaran sentra. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan evaluasi terhadap pembelajaran sentra dengan mengacu pada lima komponen 

pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Penelitian dilakukan pada 

sentra atau Labs di TK B Labschool Jakarta. Model penelitian evaluasi yang digunakan adalah 

model Context, Input, Proccess, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dengan 

fokus penelitian pada evaluasi proses. Metode yang digunakan adalah metode evaluasi dengan 

pendekatan deskriptif evaluatif, dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif presentase. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa efektivitas hasil pembelajaran sentra di TK 

Labschool Jakarta adalah 82,89% yang menunjukkan interval 81,25% ≤% ≤ 100% (B.III .F). 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sentra di TK Labschool Jakarta dapat diklasifikasikan 

sangat efektif. Luaran utama dari penelitian ini berupa laporan evaluasi tentang pembelajaran 

sentra, yang selanjutnya nanti dapat menjadi dasar pertimbangan dalam membuat model 

kurikulum pembelajaran sentra berbasis kearifan lokal Indonesia. Hasil luaran penelitian ini 

telah dipublikasikan dalam presentasi ilmiah dalam seminar internasional. 

 

Keyword : pembelajaran sentra, evaluasi program, efektivitas, kurikulum, anak usia dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini harus dilakukan dalam suasana 

bermain. Bermain bagi anak usia dini merupakan cara belajar untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman baru. Kegiatan bermain akan menjadi lebih bermakna 

jika lingkungan dan stimulasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

perkembangan anak. Bermain bagi anak usia dini harus dilakukan dengan cara 

menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui 

kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, 

memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal yang baru 

(Tabany,2011:26) . Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang menyenangkan 

dengan bermain menjadi sarana belajar anak usia dini untuk mengembangkan 

potensinya.  

Proses pembelajaran pada anak dapat dilaksanakan dalam beberapa model, 

salah satunya adalah model sentra. Model sentra atau Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) merupakan bagian dari creative curriculum yang dikenalkan di Indonesia oleh 

Phelps dari Creative Center for Childhood Research and Training (CCCRT) Florida 

(Pedoman Pengelolaan Kelas K-13 PAUD, 2015) . Model Sentra memandang kegiatan 

bermain sebagai proses yang penting dan dalam hal ini pendidik memiliki peran dalam 

memfasilitasi anak dalam mengembangkan kecakapan berpikir aktif anak. 

Model Pembelajaran sentra merupakan area yang dirancang dengan baik, yang 

inti pembelajarannya direncanakan secara aktif. Penerapan model pembelajaran sentra 

memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih kegiatan bermain yang telah disiapkan 

dalam satu sentra. Setiap sentra akan dikelola oleh satu orang guru dan setiap kelompok 

anak akan berpindah dari satu sentra ke sentra lainnya setiap hari. Pengelolaan kelas dalam 

model sentra adalah satu ruangan atau tempat untuk satu sentra. 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah menerapkan model sentra 

dalam proses pembelajaran salah satunya adalah TK Labschool Jakarta. TK Labschool 

Jakarta telah menerapkan model sentra pada tahun 2012. Penerapan model sentra di TK 

Labschool Jakarta dimulai dari kelompok TK A hingga kelompok TK B. Setiap sentra 
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dikelola oleh satu orang guru kelas yang bertanggungjawab melakukan perencanaan 

pembelajaran berupa Rencana Kegiatan Sentra (RKS), menyiapkan pijakan sebelum 

dan sesudah main anak berupa alat, bahan serta media yang dibutuhkan untuk kegiatan 

main yang disesuaikan dengan materi, hingga melakukan asesmen pada setiap anak. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran dengan model sentra khususnya pada 

kelompok TK B di TK Labschool Jakarta. Peneliti ingin melihat ketercapaian 

kurikulum penerapan sentra mulai dari tujuan pembelajaran di sentra, kesiapan guru 

dalam menerapkan sentra hingga proses pembelajaran sentra dengan dibatasi pada lima 

komponen inti, yaitu tujuan, materi, metode, media dan asesmen dengan harapan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan rekomendasi terhadap pihak sekolah. 

 

B. State of the art penelitian 

Dalam renstra lemlit UNJ dijelaskan akan mendorong kemajuan dalam 

teknologi pendidikan yang mengarah ke penggunaan ICT. Teknologi pendidikan 

merupakan kekuatan penelitian pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dengan 

demikian pengembangan aspek-aspek teknologi pendidikan secara eksklusif dilakukan 

untuk menghasilkan inovasi – inovasi yang dapat diimplementasikan dalam 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini di sekolah dengan tujuan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Sasaran dari renstra penelitian UNJ adalah adanya 

penelitian inovasi dalam berbagai komponen teknologi pendidikan berdasarkan teori 

terbaru dalam pendidikan. Tujuan : 1) menghasilkan inovasi tentang kurikulum, model, 

metode, media, dan teknik evaluasi pembelajaran serta manajemen pendidikan, 2) 

menghasilkan inovasi tentang penelitian fundamental teknologi pendidikan dan 3) 

menghasilkan inovasi implementasi ICT dalam teknologi pendidikan. 

  

  Upaya mengembangkan potensi dan kecerdasan setiap anak, dapat dilakukan 

dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan harus 

menyediakan pilihan kegiatan yang anak sukai dan sesuai dengan perkembangan anak. 

Menurut Helen Parkust, kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat dan 

keadaan individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangan masing-masing. 

Bahan pembelajaran dan cara guru membelajarkan harus mengikuti tempo dan 

perkembangan anak (Nurani,2011). Kegiatan pembelajaran harus tetap memberikan 

kesempatan bagi anak untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerjasama antara anak 
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yang satu dengan anak yang lainnya. Parkust mengembangkan model yang dikenal 

dengan ” The Dalton Plan” atau yang lebih dikenal dengan Pembelajaran Model Sentra.  

Pembelajaran model sentra dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan anak-anak 

menjadi pembelajar aktif yang bermotivasi, program pembelajaran dengan konsep 

sentra dapat membangun suatu landasan bagi perilaku, pemgetahuan, dan keterampilan 

pada anak untuk menghadapi tantangan di masa kini dan di masa yang akan datang. 

Model pembelajaran sentra. Kelas dengan pembelajaran sentra adalah kelas 

yang menggunakan “child centered“ atau kelas yang berpusat pada anak. Setiap ruang 

kelas akan berisi berbagai macam bahan ajar bagi eksplorasi dan permainan. Ruang 

kelas tersebut menjadi pusat kegiatan anak. Pusat pembelajaran tersebut mendukung 

pembelajaran anak dan memungkinkan anak untuk mengeksplorasi, bereksperimen dan 

berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan tahap perkembangannya. Pusat 

pembelajaran pada kelas anak usia dini, yaitu: 1) Books, language, literacy, listening, 

and writing center, 2) Dramatic play, home living area, or puppet center, 3) Art center, 

4) Sensory activities with manipulatives; cooking; water; sand; and mud play, 5) 

Blocks, 6) Music and movements, 7) Science, discovery, and nature, 8) Math and 

manipulatives, 9) Social studies/multicultural, 10) Computers/technology center 

(Jackman, 2012). Pusat pembelajaran tersebut dapat dikombinasikan atau di pisahkan 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran serta fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. 

Penelitian ini sejalan dengan harapan dan renstra Lembaga Penelitian UNJ dan 

yang memiliki perhatian terhadap lahirnya model pengembangan pendidikan di 

Indonesia, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Rintisan penelitian ini mulai 

diawali pada tahun 2008, 2013 pengembangan model kurikulum bermain kreatif, 2015-

2017 penerapan model gelaran sentra bermain berbasis kecerdasan jamak dengan 

gambaran sebagai berikut : 

 

2008

penelitian awal tentan 
program kegiatan bermain 
di Kelompok Bermain DK 

Jakarta

2013

Kurikulum berbasis 
bermain kreatif dengan 

model gelaran sentra

2015

Model Gelaran Sentra 
Bermain berbasis 
Kecerdasan Jamak
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah penelitian ini, yaitu “Bagaimana efektifitas 

pembelajaran sentra di TK Labschool Rawamangun, Jakarta Timur “? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan evaluasi 

program pembelajaran sentra yang dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak. Metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:  

1. Melakukan evaluasi terhadap model pembelajaran sentra di Taman Kanak-

Kanak. 

2. Mengembangkan model pembelajaran sentra berupa kurikulum usia dini 

berbasis kearifan lokal Indonesia beserta desain pembelajarannya  

Penelitian ini memiliki urgensi yang jelas, yaitu sesuai dengan RENSTRA UNJ 

yang mengacu pada topic unggulan penelitian pendidikan. Penelitian ini pun mengacu 

kepada Rencana Induk Penelitian, yang salah satu unggulannya adalah pengembangan 

pendidikan anak usia dini berbasis informasi dan teknologi (IT). Pada tahap awal, 

penelitian ini akan menganalisis kondisi dan kebutuhan pendidikan anak usia dini. 

Berdasarkan acuan RENSTRA dan Roadmap penelitian tersebut, maka sangat jelas 

bahwa penelitian tentang model pembelajaran sentra ini memiliki urgensi penting untuk 

pengembangan model pembelajaran berbasis IT. Penelitian ini bersifat rintisan 

pengembangan model yaitu melakukan evaluasi model pembelajaran sentra di TK dan 

sesuai dengan RENSTRA dan Roadmap Penelitian diharapkan dapat berpengaruh pada 

peningkatan kompetensi pedagogic dan juga pembelajaran, khususnya di Taman 

Kanak-kanak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pembelajaran sentra di Taman Kanak-Kanak. Hasil penelitian evaluasi pada tahun 

pertama ini dilaksanakan untuk dapat mengembangkan model dan menerapkan model 

pembelajaran sentra di Taman Kanak-Kanak secara luas. Agar mudah dalam melihat 

hasil tiap tahun maka dicantumkan tabel target capaian tiap tahun, sebagai berikut : 
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Tabel 1. Rencana Target Luaran Penelitian 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub 

Kategori 

Wajib Tamb

ahan 

TS TS+1 TS+2 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di 

jurnal 

Internasional 

Terindeks 

Scopus 

√  Submitted Accepted Published  

Nasional 

terakreditasi 

  submitted Accepted Published 

2 Artikel ilmiah 

dimuat di 

prosiding 

Internasional 

terindeks 

SCOPUS 

  submitted accepted Published  

Nasional   submitted accepted published 

3 Invited speaker 

dalam temu 

ilmiah 

Internasional - - - - - 

Nasional - - - - - 

4 Visiting 

lecturer 

International - - - - - 

5 Hak Kekayaan 

Intelektual 

(HKI) 

Paten   Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

Paten 

sederhana 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

Hak cipta √  Tidak ada Terdaftar ada 

Merek 

dagang 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

Desain 

Produk 

Industri 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

Indikasi 

Geografis 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

Perlindunga 

Varietas 

Tanaman 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

Perlindungan 

Topografi 

Sirkuit 

Terpadu 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

6 Teknologi Tepat Guna   Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

7 Model/Purwarupa/ Desain 

Karya seni/ Rekayasa Sosial 

  Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak ada 

8 Bahan Ajar √  Draft Proses 

editing 

Sudah 

terbit 

9 Tingkat Kesiapan Tekonologi   4-5 5-6 7-8 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peta Jalan Penelitiaan 

Penelitian ini sejalan dengan harapan dan renstra Lembaga Penelitian UNJ dan 

Roadmap penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan yang memiliki perhatian terhadap lahirnya 

model pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan anak usia 

dini. Dalam tahun pertama maka luaran riset dibagi ke dalam dua hal dimulai 2019 hingga 

2021 yaitu penelitian tahun pertama yaitu evaluasi model pembelajaran sentra dan tahun 

kedua pengembangan model pembelajaran sentra berbasis kearifan lokal Indonesia. Berikut 

gambaran peta jalan penelitian sesuai roadmap penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan : 

 

Gambar.2.1 Target Luaran Penelitian 

 Target luaran penelitian tahun pertama ini adalah mendapatkan gambaran dan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan model pembelajaran sentra di TK Labschool 

Rawamangun-Jakarta Timur. Hasil penelitian evaluatif ini akan dikembangkan untuk membuat 

rancangan atau draft model pembelajaran sentra berbasis kearifan lokal, yang nantinya 

penelitian ini akan terus dikembangkan untuk menemukan model pembelajaran yang tepat 

untuk pengembangan pendidikan anak usia dini. 

2019

Evaluasi Model Pembelajaran Sentra

2020

Pengembangan model 
pembelajaran sentra 
berbasis kearifan lokal

2021

uji coba model 
pembelajaran sentra 
berbasis kearifan lokal
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Berkaitan dengan judul penelitian ini, maka roadmap Penelitian Pendidikan, Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan tema Pengembangan Model Pendidikan 

PAUD, SD, Anak Berkebutuhan khusus dan Pendidikan Masyarakat berbasis IT untuk 

menyiapkan SDM abad 21”.  Dalam RENSTRA FIP UNJ sudah dijelaskan perlunya 

memajukan teknologi pembelajaran sehingga mampu membangun pembelajaran yang berbasis 

ICT. Pembelajaran berbasis Teknologi pendidikan merupakan tema unggulan penelitian 

pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas telah digambarkan bahwa hal tersebut yang 

mendasari pengembangan riset pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan rintisan program 

untuk pengembangan model pembelajaran pendidikan anak usia dini berbasis IT. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang model pembelajaran sentra di TK 

untuk mengoptimalkan potensi anak didik. Rintisan pengembangan teknologi ini merupakan 

respon atas perkembangan ICT dalam bidang pendidikan. 

 

B. Kajian Hasil Penelitian 

Peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan yang terkait dengan penelitian ini. 

Penelitian ini diawali dengan studi dokumentasi terhadap program bermain untuk anak usia 

3-4 Tahun di Kelompok Bermain pada tahun 2008 dengan judul penelitian Program Kegiatan 

Bermain Berbasis Kecerdasan Jamak Dalam Rangka Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 

Dini (Y.Nurani, 2008), dilanjutkan dengan Model Kurikulum Bermain Kreatif dengan 

Gelaran Sentra Bermain (Y. Nurani, 2013), Model Gelaran Sentra Bermain berbasis 

Kecerdasan Jamak (Y, Nurani, 2015), dan Penerapan dan Pelatihan bagi Guru PAUD tentang 

Gelaran Sentra Bermain di Lembaga PAUD (Y. Nurani, 2017). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa Model 

pembejaran sentra yang dikembangkan telah sesuai dengan konsep pembelajaran pada anak 

usia dini, karena semua ciri/ karakteristik  program kegiatan bermain berbasis kecerdasan 

jamak dapat dimunculkan. Penerapan 9 (sembilan) aspek kecerdasan ini diwujudkan kedalam 

pengembangan tema dan indikator,  pengembangan pusat kegiatan belajar/sentra dan 

pengelolaan kelas  berpindah (moving class activity) serta asesmen perkembangan. 

Pengembangan model secara kongkrit telah menghasilkan model konseptual, berupa 

model program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak bagi   anak usia dini, dimana 

didalamnya termasuk integrasi kompetensi dasar dan aspek kecerdasan jamak, pengembangan  

bahan belajar dan bermain, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan proses 

pembelajaran berbasis kecerdasan jamak dalam kegiatan bermain dan pengembangan asesmen 



12 
 

   
 

perkembangan anak; model prosedural, pengembangan model ini tidak hanya menghasilkan 

cetak biru (blue print) tetapi telah dihasilkan pula desain pembelajaran beserta komponen 

pendukungnya dengan fokus utama pada pengembangan indikator kemampuan berbasis 

kecerdasan jamak yang diimplementasikan dalam program kegiatan harian; dan model fisikal, 

berupa seperangkat kurikulum dalam bentuk dokumen, yaitu: pedoman perangkat penelitian; 

pengembangan tema; keterpaduan tema dan Indikator; perencanaan kegiatan bermain; bahan 

belajar dan bermain; serta asesmen perkembangan. 

Pembelajaran Sentra adalah pusat kegiatan belajar atau pusat sumber belajar yang 

merupakan suatu wahana yang sengaja dirancang untuk menstimulasi berbagai aspek 

perkembangan pada anak usia dini(Early & Education, 2016). Karena aspek yang 

dikembangkan tidak hanya satu maka pusat kegiatan belajar terdiri dari beberapa pusat. Pusat-

pusat kegiatan memungkinkan anak untuk berindividualisasi atas prakarsa mereka sendiri 

berdasarkan keterampilan dan minat yang dimiliki. Sehingga anak dapat memilih kegiatan 

yang ingin ia lakukan sesuai dengan ketertarikan yang anak miliki(Yulisutiany, 2018).  

Penerapan pusat pembelajaran memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi 

lingkungan sekitar mereka sesuai dengan tahap perkembangan anak. Anak juga dapat memilih 

kegiatan yang menurutnya menarik, sehingga diharapkan pembelajaran akan tersamaikan 

dengan baik dan bermakna(Adriany, 2017). Pembelajaran sentra sangat berpusat pada anak 

dimana guru menjadi pendukung anak dalam proses pembelajaran dengan mengarahkan 

kegiatan serta menyiapkan pijakan lingkungan bermain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

model pada proses pembelajaran untuk anak usia dini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak yang telah dirancang dan 

dikembangkan secara sistematis dapat meningkatkan kreativitas anak terhadap pencapaian 

indikator perkembangan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari program kegiatan 

bermain(Newberry, Hickey, & Bunnell, 2012). 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti menjadi dasar untuk 

mengembangkan penelitian tentang model pembelajaran sentra berikutnya. Penelitian tentang 

evaluasi pembelajaran sentra di TK Labschool Jakarta ini sebagai langkah pertaman untuk 

melakukan analisis kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan model pembelajaran di 

bidang pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kearifian lokal Indonesia.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan evaluasi program 

pembelajaran sentra yang dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak. Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:  

1. Melakukan evaluasi terhadap model pembelajaran sentra di Taman Kanak-

Kanak, khususnya untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pembelajaran 

sentra yang terdapat pada labs di TK B Labschool Jakarta. Sentra 

yang dilaksanakan di TK Labschool Jakarta sejak tahun 2010, 

hingga saat ini pembelajaran sentra yang ada di TK Labschool 

belum pernah dilakukan penelitian evaluasi sehingga belum 

diketahui secara mendalam terkait efektifitas pembelajaran sentra. 

2. Mengembangkan model pembelajaran sentra berupa kurikulum usia dini 

berbasis kearifan lokal Indonesia beserta desain pembelajarannya  

 

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah  untuk menilai keberhasilan dari efektivitas 

pembelajaran yang dilihat dari lima komponen, yaitu : 

a. Tujuan penerapan pada pembelajaran sentra di TK Labschool Jakarta 

b. Materi pembelajaran sentra yang digunakan di TK Labschool Jakarta  

c. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran sentra di TK Labschool Jakarta 

d. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran sentra di TK Labschool Jakarta 

e. Evaluasi yang digunakan untuk pembelajaran sentra di TK Labschool Jakarta 

 

B. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai salah satu model pembelajaran pada anak 

usia dini, yaitu model sentra. 
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2. Kegunaan praktis 

a. Bagi lingkup keilmuan pendidikan anak usia dini, sebagai 

gambaran pelaksanaan model pembelajaran sentra yang 

diterapkan di salah satu sekolah di Indonesia. 

b. Bagi guru, diharapkan sebagai masukan tentang penerapan 

sentra yang sesuai agar dapat melaksanakan pembelajaran 

secara maksimal. 

c. Bagi sekolah/lembaga, diharapkan sebagai masukan dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengases, mengembangkan 

serta mengambil kebijakan terutama dalam penerapan model 

sentra di sekolah. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan ataupun informasi terhadap penelitian 

mengenai efektivitas pembelajaran dengan model sentra. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode mix method, yaitu menggunakan 

metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan metode yang digunakan maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif 

dilakukan secara terus-menerus setiap siklus dengan presentase kenaikan. Analisis data 

kualitatif dengan cara menganalisa data dari hasil observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi 

selama penelitian. Analisis data kualitatif  dapat dilakukan dengan reduksi data, display, dan 

kesimpulan.  Hal tersebut yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui tahapan yaitu 

1) reduksi data, (2) paparan display data, dan (3) kesimpulan. Reduksi data merupakan proses 

menyeleksi, penyederhanaan, menentukan fokus, meringkas, dan mengubah bentuk data 

mentah yang ada dalam catatan lapangan menjadi informasi yang bermakna.  

Dalam pelaksanaan penelitian tahun pertama ini menggunakan metode evaluasi dengan 

pendekatan kualitatif dan deskriptif. Dengan metode evaluasi diharapkan peneliti memberikan 

penilain terhadap pelaksanaan pembelajaran sentra yang ada di TK  Labschool Jakarta. Selain 

itu, metode evaluasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas hal-hal program yang sudah 

terjadi, kemudian dibandingkan dengan suatu standar. Desain penelitian yang digunakan 

sebagai suatu rencana tindakan untuk memperoleh data melalui pertanyaan hingga kesimpulan. 

Selain itu, penelitian ini dijadikan semacam kerangka berpikir evaluasi untuk mengumpulkan 

data, melakukan interpretasi dan membuat kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, model evaluasi yang dipakai adalah model Context, Input, 

Proccess, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Context memiliki makna 

tentang aturan atau ketentuan serta keadaan lembaga yang melaksanakan program. Input berarti 

semua masukan program, yang meliputi karakteristik peserta didik, karakteristik pendidik, 

serta fasilitas yang tersedia. Proccess adalah pengelolaan proses pembelajaran peserta didik 

yang dilakukan oleh pendidik. Product adalah hasil proses pembelajaran peserta didik yang 

sering dilihat pada kemampuan mahasiswa dalam bentuk indeks prestasi.  

Model CIPP kegiatan evaluasi dianggap sebagai suatu sistem sehingga antara satu 

komponen dengan komponen lainnya saling terhubung.Kegiatan evaluasi proses pada 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui capaian lima komponen pembelajaran, yaitu tujuan, 

materi, metode, media dan evaluasi sentra di TK B Labschool Jakarta. Pelaksanaan 

pembelajaran sentra yang berkenaan dengan lima komponen pembelajaran akan dianalisis 
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terhadap perencanaan awalnya. Lebih lanjut informasi yang didapatkan akan diolah untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran sentra pada labs terkait. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2019. Penelitian ini akan 

dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahap 

awal yang dilakukan adalah mengadakan pendekatan di tempat penelitian dan 

mempersiapkan surat izin untuk penelitian, serta melakukan penyusunan instrument 

dan validasi instrument oleh pakar. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan melakukan 

observasi penelitian 

3. Tahap Analisis Data 

Hasil observasi dianalisis sesuai dengan teori-teori pendukung yang menjadi 

acuan analisis data dengan melakukan Triangulasi data atau analisis secara kualitatif 

yaitu (1) reduksi data, (2) display data, (3) penarikan kesimpulan.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Labshool Jakarta, 

Jalan Pemuda Komplek Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun. 

Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

lembaga tersebut melaksanakan pembelajaran sentra yang sesuai 

dengan tumbuh kembang anak usia dini dan juga konsep 

pembelajaran sentra berdasarkan kurikulum 2013 yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum anak usia 

dini. 

b. Waktu 

Waktu penelitian ini dibutuhkan dilakukan sejak bulan Juli 2019 hingga September 

2019. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan menggunakan instrument wawancara, observasi dan 

studi dokumentasi. 

Tabel 4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Komponen Instrumen 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

Tujuan  √ √ 

Materi √ √ √ 

Metode √ √ √ 

Media √ √ √ 

Evaluasi √ √ √ 

Pengumpul 

Data 

Lembar 

observasi, 

bukti 

dokumentasi 

(gambar/video) 

Lembar 

wawancara, 

alat perekam 

Lembar studi 

dokumentasi 

dan 

arsip/berkas 

 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian. Pengamatan sendiri dapat dilkaukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan dengan 

cara terjun ke lapangan sedangkan pengamatan tidak langsung dilakukan 

dengan dibantu oleh media tertentu. Observasi penelitian dilakukan dalam 

bentuk partisipasi pasif, dimana peneliti hadir tetapi tidak terlibat dalam 

kegiatan. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan telepon. Semua 

wawancara dapat dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti. Dalam penelitian evaluatif ini menggunakan metode wawancara 
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untuk memperoleh informasi dan menjaring data dari responden. Adapun bentuk 

wawancara yang dilakukan adalah terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur dimana jawaban responden akan mengarah kepada pola pertanyaan yang 

dikemukakan, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu responden akan menjawab 

bebas tidak terikat pada pola pertanyaan yang dikemukakan. 

3. Dokumentasi 

Cara lain untuk memperoleh suatu data dari responden adalah 

dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Oleh karena itu, studi dokumen menjadi 

salah satu cara yang akan dipakai untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

d. Teknis Analisis Data 

Penelitian evaluasi ini menggunakan teknik analisa kualitatif dan 

analisa deskriptif. Sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dalam 

Sugiyono bahwa data analysis is the process of systematically 

searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other 

materials that you accumulate to increase your own understand of 

them and to enable you to present what you have discovered to 

others. Artinya, analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan transkrip wawancara 

secara sistematis, catatan lapangan dan materi lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan 

pemahaman sendiri dan memungkinkan untuk menyajikan apa yang telah ditemukan 

kepada orang lain. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimaa adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum. Selain itu digunakan deskriptif persentase untuk mendeskripsikan tiap-tiap 

indikator dalam setiap komponen dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

DP =
𝑛

𝑁
x 100% 

Keterangan: 

DP = Deskriptif Persentase 

n  = Jumlah nilai yang diperoleh 

N   = Jumlah nilai maksimum 
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Pengklasifikasian tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu dengan menggunakan 4 kelas interval. Lebih jelasnya 

pengklasifikasian kelas interval akan dijabarkan pada table berikut: 

                                        Tabel 3.4 Pengklasifikasian kelas interval 

No Interval Kategori 

1 81,25% < % ≤ 100% Sangat Efektif 

2 62,75% < % ≤ 81,25% Efektif 

3 43,75% < % ≤ 62,75% Kurang Efektif 

4 25% < % ≤ 43,75% Tidak Efektif 

 

Dalam menentukan efektivitas pembelajaran pada Labs atau pembelajaran sentra di TK 

Labschool Jakarta berdasarkan lima komponen pembelajaran, analisis deskriptif 

persentase digunakan untuk mengetahui gambaran setiap indikator dalam 

komponen pembelajaran. Data ini akan didukung oleh data lainnya berdasarkan 

hasil wawancara, studi dokumentasi, catatan lapangan, dan sumber lainnya. 
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BAB V 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Deskripsi Data 

1. Profil Sekolah dan Sejarah Singkat 

Nama Sekolah    : KB-TK Labschool 

Alamat Sekolah   : Jl. Pemuda Komplek Universitas Negeri Jakarta,  

  Rawamangun, Jakarta. 13220 

 Telepon   : (021) 47860038 

 Website   : www.labschool-unj.sch.id/kbtkjakarta 

 Email    : kbtklabschool@gmail.com 

Status    : Swasta 

 

Labschool awalnya bermula sebagai sebuah sekolah teladan 

yang didirikan pada tanggal 12 Februari 1968, dengan maksud 

sebagai sekolah laboratorium IKIP Jakarta, dan ditujukan untuk 

digunakan dalam praktik mengajar, penelitian pendidikan, dan inovasi 

pendidikan. Adapun TK Labschool juga telah berdiri sejak tahun 1968, 

dan seiring dengan perkembangan sekolah-sekolah yang berada 

dalam naungan IKIP Jakarta, TK Labschool digunakan sebagai tempat 

praktik mengajar para calon guru. Seiring berjalannya waktu, sejak 

awal berdirinya TK Labschool sempat berganti nama seperti 

Laboratory school, Comprehensive school, Proyek Perintis Sekolah 

Pembangunan (PPSP), dan akhirnya menemukan nama sejatinya 

yaitu TK Labschool Jakarta.  

TK Labschol merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

formal yang bernaung dibawah Yayasan Pembina Universitas Negeri 

Jakarta. Adapun luas lahan yang dimiliki TK Labschool adalah 2007,5 

m2, sedangkan luas gedungnya adalah 203,3m2. Kemudian dalam hal 

penerapan pembelajaran sentra di TK Labschool telah dimulai pada 

tahun 2010. Hingga kini terdapat total enam buah sentra dengan 

penyebutan labs pada TK Labschool Jakarta yaitu labs piramid, labs 

cerdas ceria, labs warna warni musikal, labs opera, labs outbound, dan 

labs aku ingin tahu. 

Visi KB–TK Labschool Universitas Negeri Jakarta merupakan lembaga 

pendidikan anak usia dini yang bermutu berazaskan iman, ilmu, dan amal. Misi KB-

TK Labschool yaitu : 

1. Sistem pendidikan anak usia dini yang berorientasi 

mutu layanan 

2. Kurikulum yang integrative 

http://www.labschool-unj.sch.id/kbtkjakarta
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3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten 

dan professional 

4. Lingkungan pembelajaran yang inspiratif, bermakna, 

dan ramah anak 

5. Pembelajaran diferensial yang humanis, kreatif, dan 

holistic 

6. Kemitraan yang strategis 

 

2. Sarana dan Prasarana  

TK Labschool Jakarta dibangun dengan sejumlah sarana serta 

prasarana guna menunjang proses pembelajaran. Letak bangunan TK Labschool Jakarta 

berada pada bangunan depan sekolah, yang dimana posisinya ada disebelah 

kanan lobby utama sekolah Labschool Jakarta. Luas lahan yang 

dimiliki TK Labschool Jakarta adalah 2007,5 m2. Bangunan utama 

dari TK Labschool Jakarta berada dalam satu komplek dengan 

bangunan SMP, dan SMA-nya. Hanya saja gedung TK berada di 

bagian paling depan komplek sekolah. Untuk bisa masuk ke gedung 

utama TK Labschool perlu melewati pintu utama sekolah, lalu pintu 

utama TK. Bangunan utama TK Labschool terdiri dari tiga lantai dan 

satu tangga utama. 

 

Ruangan yang terdapat di bangunan TK Labschool dibagi 

kedalam dua kategori, indoor dan outdoor, dimana kategori outdoor 

hanya terdapat di lantai satu bangunan. Ruangan yang ada pada lantai 

satu antara lain: 1) Ruang kelompok bermain, 2) Ruang TK A, 3) 

Ruang antar jemput, 4) Ruang labs warna warni musikal, 5) Poliklinik, 

6) Lapangan, 7) Taman bermain, dan 8) Kolam berenang. Kemudian 

untuk lantai dua yaitu: 1) Ruang kelas TK B, 2) Kantor, 3) Ruang rapat, 
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4) Pantry, 5) Toilet anak, 6) Ruang komputer, 7) Ruang labs cerdas 

ceria, 8) Ruang labs opera, dan 9) Perpustakaan umum labschool. 

Sedangkan pada lantai tiga ruangannya yaitu: 1) Ruang teater, 2) 

Ruang serbaguna, 3) Toilet anak, dan 4) Ruang mandi bola. Adapun 

penjelasan mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di TK 

Labschool antara lain: 

1. Sarana Prasarana di Lantai Satu 

a. Ruang Kelas Kelompok Bermain 

Lokasi ruang kelas KB berada paling depan, sehingga setelah 

masuk melalui pintu utama, disebelah kanan akan langsung melihat 

ruangan tersebut. Ruang KB memiliki tempat cuci tangan dan toilet 

tersendiri di dalam kelas, dan digunakan oleh empat kelompok anak 

secara bergantian. 

Kelas playgroup berada pada lantai 1 

dekat pintu masuk sebelah kanan TK, pada kelas ini terdapat 

kelas playgroup yang digabung untuk kelompok merah biru, 

kuning hijau. Di dalam kelas playroup terdapat satu kamar mandi 

dan pintu yang langsung mengarah khusus ke ruang tunggu. 

   

b. Ruang kelas TK A 

Ruang kelas TK A berada diseberang ruang kelas KB, dan 

berada persis didepan lapangan. Terdapat tiga kelas TK A dimana 

ruang kelasnya berada dalam satu ruangan yang cukup besar dan tiap 

kelas hanya disekat menggunakan lemari atau papan tulis kecil. Pada 

masing-masing dilengkapi dengan karpet, papan tulis serta baki 

tempat menyimpan alat tulis ataupun hasil karya anak. Didalam 
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ruangan ini juga terdapat kursi-kursi untuk makan dan melakukan 

kegiatan lainnya, serta area opera dan toilet untuk anak. 

c. Ruang Tunggu 

Ruangan ini merupakan ruang untuk penjemput (orang tua/pengasuh) 

menunggu anak-anak selepas pembelajaran. Ruang tunggu memiliki 

dua pintu, pertama ada didekat tangga (untuk anak keluar) dan kedua 

ada didekat parkiran sekolah (untuk orang tua masuk). Didalam ruang 

penjemput telah dilengkapi dengan sejumlah bangku panjang, kipas 

angin, serta alat main untuk penjemput yang juga membawa anak. 

 

Ruang tunggu disediakan untuk orang tua, keluarga maupun pengasuh 

yang akan menjemput anak-anak kelompok TK A, TK B maupun kelompok 

bermain. Dalam ruang tunggu disediakan meja, kursi maupun area 

permainan anak. Sebelum anak diserahkan kepada si penjemput maka si 

penjemput harus tanda tangan yang mengartikan bahwa anaknya sudah 

dijemput oleh keluarganya. Dengan demikian, para guru kelasnya harus 

mengetahui siapa keluarganya yang menjemput anak tersebut. 

 

d. Ruang Labs Warna-Warni (Sentra Seni) 

Ruangan ini berada di dekat ruang kelas TK A, bersebelahan 

persis dengan poliklinik Labschool dan kolam renang TK. Selain 
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digunakan untuk kegiatan di labs warna warni musikal TK A, ruangan 

ini juga sering digunakan untuk ekstrakurikuler musik. Didalamnya 

tersedia beragam alat dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan seni 

dan musik. 

 

Terdapat ruang warna warni musikal TK A yang berisi alat 

musikseperti piano, angklung, dan media seperti peralatan yang 

mendukung seni seperti cat air, pernak pernik, dsb. Ruang WWM 

TK A juga memiliki akses langsung pintu yang menghadap ke 

kolam renang. 

 

e. Poliklinik 

Poliklinik berada persis disebelah ruang labs warna warni musikal 

TK A, dan didepan kolam renang. Poliklinik juga dekat dengan taman 

bermain anak. Poli tersebut merupakan poli umum sekolah yang 

di dalamnya terdapat ruangan khusus bagi TK Labschool. Apabila 

terjadi kasus khusus seperti anak sakit atau terluka guru akan segera 

membawanya ke poliklinik, selain itu kegiatan pengecekan kesehatan rutin 

anak juga dilakukan di poliklinik. 

 

Poliklinik ini tidak hanya digunakan untuk anak-anak TK melainkan anak 

SMP maupun anak SMA Labschool pun menggunakannya. Biasanya 

anakanak TK melakukan pemeriksaan setiap bulan sekali seperti mengukur 

berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala. Selain itu, poliklinik juga 

digunakan untuk mengobati anak-anak yang sakit dan biasanya yang 
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menangani anak sakit ialah perawat atau dokter yang sedang jadwal 

bertugas. 

 

f. Lapangan 

Lapangan merupakan area pusat di TK Labschool yang diselimuti 

dengan rumput sintetis. Lapangan secara rutin digunakan untuk 

kegiatan selamat pagi labschool ku, main bebas anak serta kegiatan 

lainnya. Terdapat banner berukuran besar bertuliskan kalimat sesuai 

kegiatan TK, panggung kecil, sejumlah kursi kecil, tempat cuci 

tangan, tempat sampah, dan area bermain sederhana di sekitar area 

lapangan TK Labschool.  

 

g. Taman Bermain 

Taman bermain berada dibelakang poliklinik dan bersebelahan 

dengan kolam renang. Anak hanya akan bermain di taman ini saat 

jadwal mainnya sedang berlangsung atau karena diizinkan guru. Hal 

ini dikarenakan terdapat pagar yang tidak selalu dibuka untuk menuju 

ke taman ini. Terdapat sejumlah alat main yang dapat digunakan 

seperti ayunan, papan jungkit, patung gajah dan kuda yang dapat 

ditunggangi, serta arena rintangan mini. Ketika bermain di taman anak 

biasanya akan didampingi guru ataupun pendamping lain. 
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h. Kolam Renang 

Kolam renang berada di area paling ujung sekolah, dan 

berdekatan dengan labs warna-warni musikal, poliklinik serta taman 

bermain. Kolam renang TK Labschool merupakan jenis kolam renang 

dalam ruangan (indoor) yang dilengkapi dengan satu buah kolam, 

tempat bilas laki-laki dan perempuan, beragam alat renang, serta 

beberapa kursi. Kolam ini tidak dibuka setiap waktu, hanya bisa 

digunakan pada pukul 07.00-15.30 dan harus didampi guru/orang 

dewasa. 

 

Di kolam renang terdapat kolam yang tingginya dibatasi 

hingga kedalaman dua meter di bagian kanan. Murid dapat 

membawa ban renang dan perlengkapan renangnya sendiri dan 

meletakkannya di tempat yang sudah di sediakan 

 

2. Sarana Prasarana di Lantai Dua 

a. Ruang kelas TK B 

Ruang kelas berada di lantai kedua bangunan dengan total tiga 

ruang kelas untuk TK B 1-3. Ruang kelas TK B1 akan langsung terlihat 

begitu naik ke lantai dua menggunakan tangga, lalu ruang kelas TK B2 

berada persis disebelah TK B1. Sedangkan ruang kelas TK B3 berada 

di pojok bangunan lantai dua dekat dengan toilet anak dan ruang 

komputer. Masing-masing ruangan dilengkapi dengan rak untuk tas, 

sepatu, serta alat tulis, pendingin ruangan, meja, kuri, lemari 

penyimpanan, karpet, papan tulis, mading kelas, komputer, dll. 
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b. Kantor 

Ruang tata usaha atau kantor terdapat diantara ruang multimedia dan 

terhubung dengan dapur dan juga mushola guru. Pada ruang tata 

usaha terdapat meja tamu di tengah ruangan dan 

terdapat beberapa meja tempat staff administrasi TU bekerja, 

meja dan lemari arsip dan meja wakil kepala sekolah. 

 

Ruang ini berada diantara ruang rapat dan pantry. Didalam kantor 

terdapat ruang untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta 

pekerja tata usaha. Didalam kantor terdapat sejumlah papan informasi 

yang berisi data pendidik dan tenaga kependidikan, visi misi sekolah, 

data siswa, dll. Kantor juga dilengkapi dengan peralatan seperti 

komputer, printer, alat tulis. Area lainnya yang terdapat di ruang kantor 

antara lain, area untuk menerima tamu dan area kecil untuk makan. 

 

c. Ruang Multimedia 

Ruangan ini berada di sebelah kiri, ruangan ini biasa digunakan 

untuk sebagai tempat rapat, diskusi, seminar maupun pertemuan dengan 

tamu. Ruangan MM tersedianya fasilitas seperti kursi, meja, LCD, 

proyektor maupun papan tulis. 

 

d. Musholla dan Dapur 

Di samping kantor sebelah kanan terdapat dapur dan musholah 

serta toilet untuk tenaga pendidikan. Dapur merupakan tempat 

memasak atau pun makan bersama untuk guru dan tenaga 
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pendidikan. Sedangkan untuk musholah di lantai dua memang 

terlihat kecil, karena biasanya yang menggunakan untuk shalat 

adalah pendidik dan tenaga pendidik yang bekerja di lantai dua. 

Sedangkan yang bekerja di lantai satu, shalatnya di ruang kelasnya 

masing-masing 

 

e. Toilet anak 

Toilet yang berada di lantai dua, berjumlah dua toilet yang 

diperuntukkan bagi anak, toilet laki-laki dan perempuan. Letaknya berada 

diantara pantry dan ruang kelas TK B3. Setiap toilet dilengkapi tempat cuci 

tangan dengan tinggi yang disesuaikan dengan anak. Toiletnya pun dibagi 

dalam dua jenis, toilet jongkok serta duduk. 

 

f. Ruang Komputer 

Ruang komputer berada tepat disebelah ruang kelas TK B3 dan 

juga ruang labs opera. Biasanya ruang komputer digunakan oleh anak 

berdasarkan jadwal main bebas harian. Didalamnya terdapat 14 buah 

komputer yang akan digunakan anak untuk bermain permainan 

edukatif tentunya dengan dampingan guru kelas dan guru khusus yang 

ditugaskan di ruang komputer. 
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g. Ruang Labs Cerdas Ceria (Sentra Persiapan) 

Ruang labs cerdas ceria berada disebelah ruang kelas TK B2 dan 

digunakan pada pembelajaran di labs cerdas ceria, kegiatan 

connecting tema atau pada kegiatan lainnya. Didalamnya terdapat 

beragam alat untuk labs terkait, komputer, projector, mading kelas, dll. 

 

h. Ruang Labs Opera (Sentra Bermain Peran) 

Ruang labs opera berada disebelah ruang komputer dan hanya 

digunakan ketika pembelajaran di labs opera atau pada kegiatan 

klasikal tertentu. Didalam ruangan ini terdapat beragam alat main yang 

berkaitan dengan kegiatan bermain peran. 

Ruang labs opera terletak di samping ruang komputer 

yang merupakan salah satu ruang sentra TK B. Terdapat 

berbagai media untuk labs opera seperti kasur, dapur – dapuran, 

alat media masak – masakan, televisi dan berbagai media 

pendukung untuk bermain peran. 
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i. Perpustakaan 

Lokasinya perpustakaan berada di lantai 2 bangunan dan cukup 

dekat untuk ditempuh anak. Biasanya anak-anak akan pergi ke 

perpustakaan sesuai jadwal yang ada dan didampingi oleh guru. 

Ruang perpustakaan berada disamping ruang komputer 

digabung dengan ruang opera TK B. Dalam ruang perpustakaan, 

lantainya menggunakan karpet penuh seisi ruangan, terdapat beberapa rak 

buku serta sofa duduk dan meja kecil pada perpustakaan. 

3. Sarana Prasarana di Lantai 3 

a. Ruang Teater 

Ruang teater merupakan ruang multifungsi yang terletak bagian 

paling awal lantai 3. Ruangan ini rutin digunakan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler drumband, latihan tari anak, ulang tahun anak, 

pertemuan orang tua, dll. 

 

b. Ruang mandi bola/Labs Outbond (Sentra Outdoor) 

Ruang mandi bola ini biasa digunakan untuk kegiatan bermain 

bebas terjadwal. Ruangan ini juga disebut sebagai Labs outbound serta kegiatan 

ekstrakulikuler olahraga.  
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Ruangan tersebut terdapat beberapa area permainan 

aktivitas fisik seperti kolam yang berisi bola-bola plastik, prosotan, 

ayunan, trampoline, ring basket, tempat duduk, matras besar dan 

rak sepatu. 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil pengamatan, sumber daya manusia di 

TK Labschool berjumlah 25 orang yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. Berikut daftar nama sumber daya manusia di TK labschool Jakarta pada 

tabel berikut ini : 

No Nama Jabatan 

1 Khumaidi Tohar, S.Pd  Kepala Sekolah TK Labschool 

2 Dra. Erlina Nurlianti  Wakil Kepala TK Labschool 

3 Kinanthi Fat’hul H, S.Pd  Guru Labs Opera KB 

4 Ade Ahdiat, S.Pd  Guru Labs Outbound KB 

5 Lisa Delani, S.Pd Guru Labs Warna Warni Musikal KB 

6 Rayi Sekar Harum, S.Pd Guru Labs Warna Warni Musikal KB 

7 Lia Indah Sari  Guru Labs Aku Ingin Tahu KB 

8 Imaniar Eka Handayani, S.Pd Guru Labs Opera TK A 

9 Awalludin, S.Pd  Guru Labs Outbound TK A 

10 Fatwi Yusmiarti, S.Pd Guru Labs Aku Ingin Tahu TK A 

11 Warniningsih, S.Pd Guru Labs Warna Warni Musikal TK A 

12 Lilis Sri Lestari, S.Pd  Guru Labs Cerdas Ceria TK A 

13 Anis Hilwana, S.Pd., MM  Guru Labs Piramid TK A 

14 Daim Ridha Kurniasari, S.Pd Guru Labs Piramids TK B 

15 Giasti Marchtalova, S.Pd  Guru Labs Cerdas Ceria TK B 

16 Siti Umairoh Hasanah,S.Psi Guru Labs Opera TK B 

17 Ridha Azaria Syarief, S.Pd Guru Labs Warna Warni Musikal TK B 

18 Faradina Almansyur, S.Pd Guru Labs Aku Ingin Tahu TK B 

19 Kuncoro, S.Pd  Guru Labs Outbound TK B 

20 Mardianis  Kepala Tata Usaha 

21 Mylani  Staff Tata Usaha 

22 Krisitina Gita Rini  Staff Tata Usaha 

23 Suhaenia  Pramubakti 

24 Unang Effendi  Pramubakti 

25 Siti Nurhayati  Pramubakti 

 

Berdasarkan data yang didapat bahwa setiap guru bertanggung 

jawab atas kelas dan sentranya masing-masing. Pada setiap kelas 

terdapat dua guru yang bertanggung jawab terhadap 20–23 anak, kecuali untuk 

kelompok bermain terdapat lima guru bertanggung jawab pada 53 anak yang dibagi 
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menjadi empat kelompok (biru, merah, hijau dan kuning). Sedangkan pada kegiatan 

sentra, satu guru sentra akan bertanggung jawab terhadap satu kelompok yang 

terdiri dari 10–11 anak. Satu kelompok tersebut merupakan percampuran anak-anak 

dari setiap angkatan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari kepala sekolah bahwa hampir 

seluruh guru sudah mengikuti pelatihan kecuali untuk guru-guru yang masih 

berstatus baru. Pelatihan yang diberikan untuk guru-guru adalah 

pelatihan yang ada di dalam sekolah, di luar sekolah maupun praktik 

magang. 

 

B. Temuan Penelitian 

Sejak tahun 1968 hingga tahun 2000-an TK Labschool 

menggunakan model pembelajaran sudut. Setelah itu menjadi 

kelompok dan area hingga pada tahun 2010 mulai membuat 

program dan tahun 2011 TK Labschool menggunakan model 

pembelajaran sentra hingga saat ini. Istilah “Labs” juga diadaptasi dari nama sekolah 

Labschool itu sendiri, seperti kutipan catatan wawancara berikut: 

“Nama labs karena nama labschool, labschool kan laboratorium 

school cita - cita awalnya pengennya laboratorium sience tapi secara 

prinsip sentra alam atau temen temen nyebutnya bahan alam jadi ya 

labs.” (CWK4). 

 

Pembelajaran sentra di TK Labschool mulai diterapkan pada 

kelas A dan B. Sentra sendiri disebut dengan labs dimana terdapat enam buah labs yaitu: 1) 

Labs piramid (sentra balok), 2) Labs cerdas ceria (sentra persiapan), 3) Labs warna warni 

musikal (sentra seni), 4) Labs opera (sentra main peran), 5) Labs outbound (sentra motoric 

kasar), dan 6) Labs aku ingin tahu (sentra bahan alam). Masing- masing sentra berlangsung 

selama 1,5 jam serta dipegang oleh satu orang guru yang juga merangkap sebagai guru kelas 

dan diisi oleh satu kelompok yang berisi 11-12 orang anak.  

Tujuan dari pebelajaran sentra itu sendiri seperti yang 

dikutip dari catatan wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: 

“Supaya anak lebih focus dalam 1 bidang pengembangan meskipun objektif 

assesmennya integrative, harapannya temen temen 

yang melakukan konsep pembelajaran ini berfikir mendalam dalam 

melakukan pekerjaannya, kreatif dalam melakukan pekerjaannya, 

assesmen yang lebih cocok, integrative ditambah anak anak pun lebih 

dapat memaknai.” (CWK5) 



33 
 

   
 

Jadi pembelajaran dari sentra itu sendiri bertujuan agar anak 

lebih fokus. Satu putaran sentra akan berlangsung selama dua minggu, dengan rincian 

sebagai berikut: 

  Secara detail berikut penjabaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran sentra pada setiap 

labs yang TK Labschool Jakarta : 

1. Penerapan Pembelajaran Sentra Bahan Alam (Labs Aku Ingin Tahu) 

Proses pembelajaran di labs aku ingin tahu berlangsung selama 

enam hari dalam satu putaran. Pembelajaran berlangsung selama 1,5 

jam mulai dari pukul 09.00-10.30, dan dipegang oleh satu guru sentra, 

Faradina Al Mansyur, S. Pd. Guru sentra ini juga bertanggungjawab sebagai 

guru kelas B3. Guru sentra nantinya akan bertanggung jawab dalam menyiapkan pijakan 

main anak, melakukan pembelajaran serta melakukan asesmen pada anak. 

Labs aku ingin tahu terletak dibawah tangga utama sekolah dan 

berdampingan dengan labs aku ingin tahu TK A dan labs outbound. 

Karena lokasinya yang berada diluar kelas dan cukup jauh dari kelas 

B3 maka diperlukan paling tidak 15-20 menit waktu bagi guru 

menyiapkan lingkungan sentra. Sehingga pada pukul 8.45 guru harus 

sudah mulai melakukan persiapan lingkungan sentra. 

Terdapat dua buah lemari yang digunakan untuk menyimpan alat 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan meja serta 
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kursi akan diletakkan secara ditumpuk tepat di bawah tangga ketika 

sudah tidak dipakai. Wastafel juga berada di area labs aku ingin tahu 

sehingga sangat memudahkan anak untuk mencuci tangannya setelah 

melakukan kegiatan. 

Berdasarkan data di lapangan, ditemukan jika proses 

perencanaan pembelajaran secara umum di TK Labschool diadakan 

di awal semester. Hal ini berdasarkan penuturan dari kepala sekolah 

TK Labschool:  

Rencana tahunan itu dimulai pertama kali adalah evaluasi. Evaluasi itu biasanya 

kita lakukan di semester dua, semester genap, setelah mengambil rapot, itu evaluasi 

program tuh. Nah evaluasi program itu sifatnya masih brainstorming, terus 

kemudian teman-teman libur, tapi biasanya sudah tahu di minggu kedua setelah 

libur itu pasti akan ada raker, di raker itulah ditentukan semuanya. Pertama 

kalender akademisnya dulu dilihat kan, kalender akademis dari pemerintah kayak 

apa, dari dinas kayak apa, kalender Labschool seperti apa, setelah itu turun ke 

kalender kita. Nah setelah ketemu kalender akademis kita, ketemu waktu efektif 

pembelajaran dan kalender yang kaitannya dengan nilai-nilai Labschool udah ada 

semuanya baru kita buat pembagiannya di semester satu, di semester dua. 

(CWKS:JWB3) 

  

Perencanaan pembelajaran sentra dilakukan setelah kegiatan 

belajar mengajar semester dua selesai, dan hasil evaluasi 

pembelajaran semester tersebut akan dijadikan acuan untuk 

perencanaan pembelajaran selanjutnya. Seluruh guru tingkat kelas 

ikut terlibat dalam proses perencanaan pembelajaran atau rapat kerja 

yang diadakan. Perencanaan pembelajaran dimulai dengan membuat 

kalender akademik, menentukan waktu efektif pembelajaran, pembagian tema 

semester satu dan dua, analisis tema, menentukan special event, membuat program 

mingguan, hingga membuat silabus pembelajaran. Sedangkan perencanan 

pembelajaran berdasarkan guru labs aku ingin tahu awalnya dilakukan secara bersama-

sama oleh semua guru, baru kemudian dilakukan perencanaan akhir oleh masing-masing 

guru sentra. 

Urutan perencanaan pembelajaran sentra dirunutkan mulai dari 

Terminologi, Facts, and Principles, analisis tema sesuai labs, Rencana 

Kegiatan Mingguan (RKM), Rencana Kegiatan Harian (RKH), hingga 

Rencana Kegiatan Sentra (RKS), dan prosedur pembelajaran sentra. 

TFP pada tema tanaman obat jahe memiliki enam buah poin 

pengetahuan yang dapat dikembangkan. Sedangkan analisis temanya 
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menjelaskan mengenai KI, pengembangan TFP berupa tujuan 

pembelajaran, KD, dan aspek perkembangan anak yang dicapai 

(STPPA). Selanjutnya hasil dari analisis tema tersebut akan dirangkum 

dalam RKM bersama dengan labs lainnya. 

Prosedur pembelajaran menjelaskan mengenai empat pijakan 

pembelajaran di labs aku ingin tahu, yaitu: 1) Pijakan lingkungan, 2) 

Pijakan sebelum main, 3) Pijakan saat main, dan 4) Pijakan setelah 

main. Masing-masing poin menjelaskan kegiatan yang dilakukan guru 

serta anak beserta estimasi waktunya. Misalnya pijakan sebelum main 

dilakukan pada pukul 09.00-09.20 atau selama 20 menit, pijakan saat 

main dilakukan pada pukul 09.20-10.15 atau selama 55 menit, dan 

pijakan setelah main dilakukan pada pukul 10.15-10.30 atau selama 

15 menit. Sedangkan pada poin pijakan lingkungan tidak dijelaskan 

estimasi waktunya.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru sentra diketahui jika waktu untuk 

menyiapkan lingkungan main anak paling tidak selama 30 menit sebelum pembelajaran 

sentra dimulai: 

Minimal 30 menit, itu udah minimal banget. Karena AIT kan harus angkat-

angkat meja, kursi ya. Kalau mau minta tolong mang unang juga tidak bisa, kan 

tidak tau. (CWGS: FA: JWB)  

 

Seluruh dokumen perencanaan pembelajaran tersebut nantinya 

akan diserahkan kepada kepala sekolah sebagai tanda persetujuan 

kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Dokumen yang telah 

disetujui nantinya akan dibagikan kepada masing-masing kelas pada 

akhir putaran sentra. Biasanya dokumen RKS akan diberikan 

bersamaan dengan asesmen pembelajaran yang sebelumnya telah di 

isi oleh guru sentra selama proses pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di labs aku ingin tahu yang 

peneliti akan jelaskan pelaksanaannya adalah dengan tema tanaman, 
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sub tema buah dan sub-sub tema bengkuang. Sebelum kegiatan pembelajaran di labs 

aku ingin tahu berlangsung, guru sentra akan menyiapkan pijakan lingkungan main 

berupa peralatan pendukung sesuai dengan kegiatan pada putaran 

yang ada. Berdasarkan RKS terdapat lima kegiatan utama pada 

putaran tersebut, sehingga guru menyiapkan setidaknya lima hingga 

enam lokasi main termasuk untuk kegiatan pembuka dan penutup. 

08.30 – 09.00. Secara umum proses menyiapkan pijakan lingkungan main tersebut 

berlangsung minimal 30 menit sebelum kegiatan di labs berlangsung 

(CW.FA.21). Meskipun demikian pada kesempatan tertentu 

proses persiapan pijakan lingkungan juga tidak selalu dilakukan 

selama 30 menit (CL: LAIT). 

Setelah anak sampai di labs aku ingin tahu, guru akan 

mempersilahkan mereka untuk meletakkan alas kaki serta botol minum 

mereka ditempat yang telah disediakan, lalu duduk di karpet. 

Sebelumnya guru akan melakukan absen dan memastikan jika semua 

kelompok kelas sudah ada. Guru memulai kegiatan pembelajaran 

dengan pertanyaan singkat seputar tema dan mengenalkan anak 

dengan buah bengkuang yang belum dikupas dan sudah dikupas 

(CL.1: LAIT: 10.10.2018). Hal ini sesuai dengan metode yang dipilih, 

09.00 – 09.20 yaitu bercakap-cakap (KD 3&4.8), dan tanya jawab (KD 3&4.11). Selain 

itu guru juga menyiapkan media berupa buku, dan laptop 

beserta film yang berkaitan dengan tanaman buah bengkuang sebagai 

pijakan sebelum main. Tidak lupa guru juga menjelaskan aturan saat 

main, misalnya anak yang memakai kaus kaki, jam tangan, dan jaket 

harus disimpan terlebih dahulu, tidak boleh terlalu lama di satu 

kegiatan nanti tidak cukup waktunya untuk mencoba kegiatan lain. 

Selama seluruh kegiatan pembelajaran guru akan melakukan 

pengamatan terhadap KD 1.1, dan 2,7. 
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Metode yang digunakan oleh guru dalam pijakan setelah main 

adalah bercakap-cakap, dimana guru juga menyiapkan gambar buah 

bengkuang. Guru berdiskusi dan melakukan refleksi mengenai 

kegiatan apa saja yang sebelumnya telah anak lakukan. Kesempatan 

ini sangat digunakan oleh guru ketika tidak sempat melakukan 

pengamatan pada seluruh anak. Hal ini sesuai dengan penuturan 

guru sentra: 

Kalau yang paling susah itu di AIT karena kita menyiapkan lima, paling banyak 

yang dinilai lima lah ya. Nah ketika kita mengamati yang ini kita susah 

mengamati yang itu. Kadang-kadang kegiatan ini dapet setengah, ini dapet 

setengah, kalau kita orang dewasa tidak mungkin kan, tidak mau dinilai 

setengah-setengah. Apalagi kalau anak-anak, perkembangan dia tuh fluktuatif 

banget kan. Itu yang jadi kendala buat saya. Jadi saya sendiri pun kurang puas 

dengan penilaian saya. Karena tadi awalnya dia gimana ya, karena sayanya lagi 

merhatiin yang ini. Paling saya siasatinnya dengan tanya jawab nanti diakhir 

kegiatan. (CWGS: FA: JWB20) 

 

Metode yang kerap digunakan dalam pembelajaran di labs aku 

ingin tahu adalah metode bercakap-cakap, dan tanya jawab untuk 

pijakan sebelum dan sesudah main. Metode eksperimen dan, praktek 

langsung untuk kegiatan saat main. Hal ini ditemukan berdasarkan dua 

RKS dengan tema tanaman buah bengkuang, dan tanaman obat jahe.  

Dalam hal pemilihan metode pembelajaran yang digunakan, guru labs 

aku ingin tahu fokus pada proses pembelajaran anak. Guru memilih 

metode yang sesuai agar anak memahami tahapan demi tahapan 

pengetahuan yang baru dipelajari. Jadi orientasi guru lebih kepada 

proses ketimbang hasil karya, walaupun di labs aku ingin tahu juga 

terdapat kegiatan dimana anak menghasilkan hasil karya. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara guru sentra: 

Kalau saya sih lebih prinsipnya bukan hasil karya ya, tapi proses, terus sesuatu 

yang bukan kertas dan pensil. Jadi kalau memang percobaan ya benar-benar 

dicoba. Kayak kemarin tentang jahe, bikin susu jahe, benar-benar mereka 

mengadon sampe jadi, terus bikin wedang jahe. Jadi kadang-kadang kalau yang 

lain punya hasil karya, AIT tidak punya. Karena ya memang mereka main, 

mainnya dalam artian dari sesuatu yang tidak ada mereka menghasilkan 

sesuatu. Kalau saya sih tidak mengharuskan minimal satu hasil karya, ya 

walaupun ada, tapi saya bukan hasilnya dia tapi lebih ke step by stepnya ngerti 

tidak. Jadi kayak sebab akibatnya gitu. (CWGS: FA: JWB10) 
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Pemilihan media pembelajaran di labs aku ingin tahu disesuaikan 

dengan kegiatan yang akan dilakukan. Media yang akan digunakan juga diusahakan 

sesederhana mungkin dan mudah ditemui anak 

dirumah. Sehingga anak bisa mencoba kegiatan di labs aku ingin tahu 

sendiri saat dirumah. Maksud dari guru sentra adalah 

menyambungkan pengalaman yang anak dapatkan di sekolah dengan 

dirumah. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara guru sentra: 

Saya ini prinsipnya walaupun tidak di AIT, saya kegiatan dulu, baru dari 

kegiatan ini apa nih yang bisa dicapai sama anak indikatornya. Kalau media 

yang sesederhana mungkin, dan kalau bisa ada di rumah dia, jadi dia bisa coba 

itu sendiri ketika dirumah. Tapi memang tidak semua, soalnya kadang-kadang 

kita pakai sesuatu yang ada disekolah. Rata-rata sih ada semua ya dirumah, dan 

mudah-mudah semua sih. Karena masih tetap pakai konsep bahwa ini dekat 

dengan anak. Jadi menyambungkan antara pengalaman dirumah dan disekolah, 

ada benang merahnya. (CWGS: FA: JWB ) 

 

Secara umum belum terdapat data inventaris yang 

menununjukkan informasi lengkap mengenai media pembelajaran 

yang ada di labs aku ingin tahu TK B. Data tersebut ada, hanya saja 

peletakkannya berada di lemari didalam TK A, bukan di lemari yang 

berada tepat dibawah tangga, lokasi labs aku ingin tahu TK B. 

Penggunaan media juga dilakukan secara berbagi antara labs aku 

ingin tahu TK B dengan TK A. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 
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kedua guru sentra. Adapun sejumlah media yang terdapat di labs aku 

ingin tahu TK B antara lain: 
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Secara umum penilaian yang dilakukan dalam kegiatan harian 

dan penilaian yang dilakukan di labs aku ingin tahu oleh guru sentra 

mengikuti pakem asesmen yang dimiliki TK Labschool, yaitu rating 

scale dan catatan observasi. Hanya saja, guru labs aku ingin tahu juga 

melakukan dokumentasi dalam melakukan asesmen kegiatan main 

anak. Hal ini dikemukakan oleh guru labs aku ingin tahu: 

Kalau pakemnya itu kan rating scale sama catatan observasi. Sebenarnya 

dokumentasi itu sangat membantu, jadi ketika saya tidak sempat mencatat di 

videokan, jadi nanti dari situ keliatan kan nanti tinggal dibuat catatan 

observasinya.(CWGS: FA: JWB18: 15.11.2018) 

 
Format lembar asesmen yang tersedia sedikit berbeda antara 

kegiatan harian dengan kegiatan di sentra. Lembar asesmen kegiatan 

harian memuat nama seluruh anak pada satu kelas, sedangkan 

kegiatan sentra memuat nama seluruh anak pada satu kelas, tetapi 

dibagi sesuai dengan kelompok sentranya. Pengisiannya lembar 

asesmen RKH adalah setiap hari mengikuti perencanaan harian yang 

ada (senin, selama putaran sentra, kamis, dan jumat), sedangkan 

lembar asesmen RKS akan diisi setiap hari selama kegiatan di sentra 

berlangsung untuk masing-masing kelompok sentra yang ada di TK B. 

Biasanya guru akan mulai mengisi lembar asesmen, baik RKH 

maupun RKS setelah kegiatan ekstrakurikuler selesai, dan seluruh 

anak sudah dipastikan dijemput untuk pulang. 

 

2. Penerapan Pembelajaran Sentra Seni (Labs Warna Warni Musikal) 

Labs Warna Warni Musikal berada di kelas B3 yang ketika 

pembelajaran sentra berlangsung digunakan menjadi ruang sentra. Pada Labs WWM 

terdapat beberapa meja dan kursi untuk anak – anak melakukan kegiatan ketika sentra 

berlangsung, karpet hijau dekat papan tulis untuk anak melakukan kegiatan pembukaan 

dan penutupan dan kegiatan selanjutnya dan juga pada ruang labs 

WWM terdapat lemari penyimpanan peralatan dan bahan untuk kegiatan Labs WWM. 
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Labs Warna Warni Musikal berada di kelas B3, terdapat beberapa meja dan 

kursi untuk kegiatan dan juga lemari penyimpanan peralatan dan bahan untuk kegiatan 

pada Labs WWM. Berikut merupakan penjelasan media yang terdapat di Labs 

WWM: 
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Dokumen yang ditemukan dari silabus kelompok usia 5 - 6 tahun labschool 

antara lain berisi kegiatan keseluruhan dari bulan Juli hingga 

desember setiap labsnya hingga puncak tema yang berlangsung pada 

semester ganjil di tahun pembelajaran berjalan, rencana kegiatan secara 

terperinci, tema besar yang kemudian menjadi identifikasi puncak tema, 

indikator pencapaian perkembangan, standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak, pemetaan tema, TFP (Terminology, Facts, and Principles), 

analisis tema dan kegiatan, dan rencana kegiatan mingguan. 

Dan dari isi silabus diatas, peneliti kemudian akan menganalisis 

yang mengacu pada komponen, setelah itu peneliti melakukan penilaian 

sehingga dapat diketahui seberapa efektif pembelajaran di TK B Labschool Jakarta. 

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) Labs Activity diatas 

berisikan sub tema dari setiap labs disusun menjadi suatu grafik 

kemudian berdasarkan setiap kegiatan di labs warna warni musical contohnya pada 

kegiatan menyanyikan lagu “Halo Labschoolku” 

disampingnya terletak indikator pencapaian 3.3 yang telah ada pada 

silabus Kompetensi Inti 3 Kompetensi Dasar 3.3 yaitu mengenal 

anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus dan indikator pencapaian 4.3 yang 

telah ada pada silabus Kompetensi Inti 4 Kompetensi Dasar 4.3 yaitu 

menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. 

Pada kegiatan menggambar benda – benda yang dibawa ke sekolah serta 

melakukan diskusi tentang labs WWM, disampingnya terletak indikator pencapaian 

yang telah ada pada silabus Kompetensi Inti 3 Kompetensi Dasar 3.6 yaitu mengenal 

benda–benda disekitarnya dan Kompetensi Inti 4 Kompetensi Dasar 4.6 yaitu 

menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda – benda di sekitar yang dikenalnya 

melalui berbagai hasil karya. Kegiatan selanjutnya menggunting aneka bentuk geometri 

disampingnya terletak indikator pencapaian yang telah ada pada 

silabus Kompetensi Inti 3 Kompetensi Dasar 3.11 yaitu memahami 

bahasa ekspresif dan Kompetensi Inti 4 Kompetensi Dasar 4.11 yaitu 

menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Pada kegiatan terakhir membuat tempat 

pensil disampingnya terletak indikator pencapaian yang telah ada pada silabus 

Kompetensi Inti 3 Kompetensi Dasar 3.15 yaitu mengenal berbagai karya dan aktivitas 
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seni dan Kompetensi Inti 4 Kompetensi Dasar 4.15 yaitu menunjukkan karya dan 

aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. 

Dalam Rencana Kegiatan Sentra pada sub tema labs 

activity di labs warna warni musikal terdapat lima komponen yang menjadi fokus dalam 

peneliti ini yaitu komponen tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. Komponen 

tujuan diimplementasikan dalam bentuk KKO (Kata Kerja Operasional) yang ditulis di 

analisis tema. Kegiatan Labs WWM berkaitan dengan kegiatan seni seperti kerajinan 

dan art and craft yang dimana pembelajarannya lebih banyak mengembangkan motorik 

halus anak. Walaupun banyak kegiatan seni dan motorik halus, 

tetapi labs WWM juga dapat integratif dengan aspek lain seperti aspek nilai - nilai 

agama dan moral, fisik motorik, aspek kognitif, bahasa, dan sosial emosional.  

Tujuan pembelajaran yang dapat diperoleh anak dalam tema My Labs yaitu 

mengetahui tentang sentra seni dan musik, mengetahui Labs WWM TK B, mengetahui 

lokasi ruangan Labs WWM TK B, mengetahui benda – benda yang ada di Labs 

WWM, mengetahui kegiatan yang ada di Labs WWM, dan menjelaskan ragam seni 

yang dilakukan di Labs WWM. Selanjutnya pada komponen materi ditemukan dalam 

dokumen perencanaan Terminology, Term and Priciple (TFP). Pada dokumen tersebut 

sangat berhubungan dengan analisis tema. Hal ini dikarenakan pada pertanyaan di 

analisis tema akan dijawab di TFP, sehingga dokumen TFP mencakup materi dari 

sub tema tersebut. Contohnya, pertanyaan dari sub tema yang 

terdapat pada analisis tema dan kegiatan “Apa itu Labs Warna 

Warni Musikal? Dimana letak ruangan Labs WWM TK B? Dan Bagaimana kegiatan 

yang ada di Labs WWM TK B?” pada setiap jawaban dari pertanyaan dapat dilihat pada 

TFP yang terdapat pada analisis tema dan kegiatan tema yang menjadi komponen tujuan 

diatas. Jawaban dari pertanyaan tersebut diperoleh dari ilmu pengetahuan maupun 

seperti dari sumber belajar seperti buku maupun video pada pembelajaran yang di dapat 

dari sumber yang dipercaya. 

Komponen metode dalam perencanaan dituliskan di Rencana Kegiatan Sentra 

(RKS). Pijakan sebelum bermain, metode yang digunakan adalah dengan diskusi dan 

tanya jawab mengenai tema My Labs, khususnya labs WWM. Sedangkan pada pijakan 

bermain, kegiatan labs WWM menggunakan metode U.K (Unjuk Karya) dan P.L 

(Praktek Langsung). Pada pijakan setelah main, guru melakukan metodenya dengan 

diskusi dan tanya jawab mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan.  
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Metode pembelajarannya cukup beragam seperti catatan wawancara dengan 

guru sentra:  

“Iya pastinya beragam, kaya nyanyi itu praktek langsung, art n craft unjuk kerja, 

lalu memakai observasi dan unjuk kerja.” (CWGP7) 

Komponen media dalam perencanaan ditulis di dokumen 

Rencana Kegiatan Sentra (RKS). Media peraga yang digunakan 

guru dalam menyampaikan materi ialah dengan membuat media dari styrofoam maupun 

kertas karton ataupun laptop yang berisikan video dan gambar. 

Komponen evaluasi harian meliputi penilaian yang berdasarkan aspek 

perkembangan yang tertulis dalam analisa tema. Aspek perkembangan tersebut berasal 

dari STTPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak) yang terdapat pada 

silabus dan yang menjadi hasil penilaian akhir pada rapor anak. Pada kegiatan my labs 

di labs WWM ini yang dapat dikembangkan diantaranya: Bahasa, Kognitif, Fisik 

Motorik, Sosial Emosioal, dan Seni.  
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Pada perkembangan aspek bahasa meliputi IV.B.5 (Memiliki lebih banyak kata– 

kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain), pada aspek kognitif meliputi III.B.6 

(Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau 

kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variabel) dan 

III.C.5 (Mereprentasikan berbagai macam lambang benda dalam bentuk gambar atau 

tulisan) pada aspek fisik motoric meliputi II.B.1 (Menggambar sesuai gagasannya) dan 

II.B.5 (Menggunting sesuai dengan pola) serta aspek sosial emosional meliputi V.C.3 

(Berbagi dengan orang lain) dan aspek seni VI.A.1 (Anak bersenandung atau bernyanyi 

sambil mengerjakan sesuatu) dan VI.B.6 (Melanjutkan sebagian cerita / dongeng yang 

telah diperdengarkan).  Setelah diketahui aspek perkembangan pada setiap kegiatannya 

dilihat anak sudah BS 1(Baik Sekali), B (Baik), C (Cukup), atau BB (Belum 

Berkembang), dapat dituliskan dalam bentuk ceklis rating scale dan catatan observasi 

dalam lembar pengamatan. 

 

3. Penerapan Pembelajaran Sentra Balok (Labs Pyramid) 

Berdasarkan observasi dan lembar dokumen, telah ditemukan bahwa 

kegiatan pembelajaran di TK Labschool dilakukan pada pukul 07.00 pagi 

sampai pukul 11.00 siang. Berikut adalah susunan jadwal kegiatan harian di 

TK Labschool yang tercantum pada table berikut : 

 

Kegiatan sentra yang merupakan kegiatan inti di TK Labschool. 

Sebelum kegiatan sentra dimulai, anak-anak dari masing-masing kelas 

melakukan transisi untuk masuk ke ruangan Labs. Kegiatan sentra terbagi 

berdasarkan pijakan dan pendekatan saintifik, pembagian meliputi pijakan 

lingkungan main, pijkan sebelum main (mengamati dan menanya), pijakan 
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saat main (mengumpulkan informasi dan menalar), dan pijakan setelah main 

(mengkomunikasikan hasil). 

Pada pijakan lingkungan main, guru sentra melakukan proses 

persiapan. Persiapan yang dimaksud berupa alat dan media pembelajaran 

yang akan digunakan pada saat kegiatan pembelajaran sentra. Beberapa 

hari sebelum putaran baru dimulai, guru sentra mulai mencari dan 

mempersiapkan media yang akan dibutuhkan. Di Labs Piramid proses 

penataan lingkungan main biasa dilakukan saat anak-anak melakukan 

transisi ke ruang sentra (CL2:LP:24.07.2018).  

Beberapa faktor yang memudahkan penataan lingkungan main di Labs 

Piramid adalah media balok yang sudah tertata di dalam rak, ruang Labs 

Piramid yang terletak di kelas B1, dan guru sentra Piramid yang merupakan 

guru kelas B1. Proses penataan tersebut hanya memindahkan alat dan 

media pada tempat yang sudah direncanakan. Penataan alat dan media di 

Labs Piramid disesuaikan dengan posisi anak dan mudah terjangkau. 

Pada tema my Labs, guru sentra memperagakan bagaimana cara 

menciptakan kontruksi balok secara tepat dan tidak tepat. Pertama diawali 

dengan simulasi membangun balok dengan satu macam bentuk tabung yang 

disusun ke atas dengan posisi yang miring. Guru memfokuskan anak-anak 

bagaimana membuat susunan balok, “Perhatikan balok ini, untuk 
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membangun balok harus kita lihat kira-kira bangunan ini kuat tidak ya? Kirakira 

bangunan ini aman tidak ya? Boleh tidak membuat bangunan tersebut 

seperti ini?” Setelah itu guru melanjutkan dengan mensimulasikan salah satu 

contoh sikap yang tidak tertib (CL2:LP:24.07.2018). 

Kemudian guru sentra melanjutkan, “Kira-kira kalau begini akan kuat 

atau tidak bangunannya?”, “Tidak kuat, soalnya kalau kena angin nanti jatuh,” 

jawab salah satu anak. Guru menegaskan ”Iya betul, bangunan yang ingin 

kita susun dilihat dulu, kalau bangunanya tinggi berarti dari bawah kita harus 

bikin yang kuat atau pondasi yang kuat supaya bangunanya tidak rubuh.” 

(CL2:LP:24.07.2018). Saat seperti ini, guru membangun konsep sebuah 

bangunan atau objek yang dibuat dengan memperhatikah pemilihan bentuk 

balok, ketepatan peletakan balok, dan pondasi agar tidak terjadi kerubuhan. 

Pijakan saat main memiliki durasi 55 menit. Pada Labs Piramid guru 

sentra memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat kontruksi yang 

sesuai dengan tema di Labs Piramid. Metode pembelajaran pada pijakan 

saat main di Labs Piramid adalah praktik langsung, yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Anak secara 

langsung dapat mempelajari dan merangsang pola berpikir dalam 

memecahkan masalahnya secara langsung. Pijakan saat main di Labs 

Piramid terdiri dari beberapa urutan kegiatan yang tercantum dalam prosedur 

pembelajaran. 

Anak-anak mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukannya secara 

mandiri. Guru sentra menegaskan kembali bahwa anak-anak mengambil 

balok sesuai dengan kebutuhan, hal ini bertujuan untuk melatih manajemen 

barang sedari dini. Anak-anak mengambil beberapa balok yang dibutuhkan, 

dan memilih sendiri lokasi di mana anak akan membangun. 

  



48 
 

   
 

 

Selama aktivitas bermain balok, guru mengamati anak-anak secara 

satu persatu. Hal ini ditandai dengan sikap guru yang tidak terlalu duduk 

dekat anak yang sedang senang bermain balok. Namun untuk anak yang 

membutuhkan bantuan, guru sentra akan mendekati dan membimbing anak 

tersebut. Pada waktu-waktu tertentu pun guru akan mendekati bangunan 

anak untuk melihat hasil dari kegiatan anak. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap tiga tema di Labs Piramid, 

peneliti menemukan pada tema binatang vivipar harimau, terdapat beberapa 

anak bermain secara individu dan ada pula bermain secara berkelompok. 

Dari observasi yang ditemukan, peneliti melakukan wawancara kepada guru 

sentra mengenai bagaimana kegiatan bermain balok dengan tepat, apakah 

bermain secara individu ataukah secara berkelompok. Berikut adalah 

penjelasan guru sentra: 

“Kegiatan bermain di Labs Piramid bisa dilakukan dengan kegiatan mandiri 

dan kegiatan berkelompok. Tapi memang diharapkan anak lebih banyak 

bermain secara mandiri, di dalam kegiatan berkelompok memang bertujuan 

menimbulkan kerjasama, memahami atau menghargai pendapat orang lain, 

serta bagaimana cara mengungkapkan, tapi saya paling sering melakukan 

kegiatan secara individu, dengan tujuan supaya kreativitas anak terlihat.” 

(CWGS:JWB4:DRK) 
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Ini artinya, kegiatan bermain individu dan kelompok dipilih guru sesuai 

dengan kebutuhan. Kegiatan kelompok memiliki dampak yang sangat baik 

untuk melatih anak bersosialisasi dan bekerja dalam team sedari dini. Namun 

di sisi lain kegiatan mandiri sangat baik untuk mengasah kreativitas anak. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, secara menyeluruh anak-anak yang 

berada di Labs Piramid terlihat antusias dan menikmati materi serta kegiatan 

yang telah guru sentra sajikan. Namun untuk mengetahui seberapa jauh 

antusias anak secara lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara 

kepada guru sentra. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa 

mayoritas anak-anak tertarik, namun untuk anak-anak tertentu ada yang 

memang tidak tertarik, bahkan tidak menyentuh kegiatan bermain balok. 

Perilaku tersebut dilakukan oleh anak pada semua kelas Labs dengan 

keterangan adanya suatu hambatan perkembangan.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dari guru sentra, dijelaskan 

bahwa asesmen harian sentra berupa penilaian observasi kegiatan sentra 

dengan menggunakan teknik rating scale dan catatan observasi. Selain itu 

juga tersedia catatan anekdot. Format lembar asesmen tersebut merupakan 

standar baku yang dirancang oleh TK Labschool dengan tujuan agar mudah 

dipahami oleh guru sentra dalam mengakomodir kebutuhan penilaian. 

Berdasarkan format asesmen penilaian observasi kegiatan sentra 

satu lembar asesmen mencakup seluruh nama anak dalam satu kelas dan nama 

kelompok. Lembar asesmen tertera kolom STPPA yang ditulis sesuai dengan aspek dan 

nomor STPPA yang telah tercantum di dalam dokumen silabus, bagian analisis tema dan 

kegiatan. STPPA diisi dengan simbol centang pada salah satu kolom predikat di 

kolom rating scale. Kolom predikat memiliki keterangan penilaian, (1) “BB” 

memiliki keterangan belum berkembang, (2) “C” memiliki keterangan cukup, 

(3) “B” memiliki keterangan baik, (4) “BS” memiliki keterangan baik sekali. Kolom 

terakhir adalah catatan observasi, yang merupakan narasi hasil pengamatan STPPA 

secara spesifik.  

Berdasarkan temuan lapangan, ditemukan informasi bahwa dalam 

melakukan penilaian rating scale, guru sentra hanya mengacu pada 

keterangan predikat penilaian saja, tanpa berdasarkan rubrik. Rubrik 

merupakan panduan dari penilaian yang menggambarkan kriteria hasil yang 

dicapai. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, rubrik merupakan 
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salah satu rencana TK Labschool yang belum terealisasikan. Sebagaimana 

penjelasan kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Kita memang belum punya rubrik dari setiap asesmen, tapi rubrik merupakan 

salah satu planning TK Labschool yang mau dibuat. Membuat rubrik sudah 

terpikirkan sebelumnya, saat rapat kerja semester ini, namun untuk tahun 

ajaran ini kita belum bisa buat, karena range ekstra berubah maka sekolah 

melakukan pembenahan di dalam, kita semua kemarin sibuk melakukan 

pembenahan kurikulum karena visi misi berubah.Rencananya tahun depan kita 

baru akan buat.” (CWKS:JWB12) 

 

Hal ini menjelaskan bahwa  penyusunan rubrik mempunyai peran penting 

sebagai acuan penilaian yang diketahui oleh pendidik. Namun sekolah tetap 

memerlukan proses dalam melakukan penyusunan rubrik. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara, guru sentra tidak rutin mendokumentasikan hasil bangunan anak. Hal 

ini menunjukan bahwa dokumentasi foto tidak digunakan guru sentra sebagai acuan 

dalam menilai hasil bangunan anak. Selain itu, fungsi dokumentasi foto digunakan 

sebagai penyimpanan album hasil karya anak yang dipotret pada asesmen portofolio. 

Labs Piramid tidak memiliki asesmen portofolio, namun hasil penilaian harian 

direkapitulasi bersama dengan penilaian semua Labs dalam penilaian 

mingguan, bulanan, sampai semester. 

 

4. Penerapan Pembelajaran Sentra Outdoor (Labs Outbond) 

Kegiatan Labs Outbound berkaitan dengan aktivitas fisik yang dimana 

pembelajaran banyak mengembangkan fisik motorik anak. Walaupun banyak aktivitas 

fisik, tetapi labs Outbound juga dapat integrative dengan aspek lain seperti aspek nilai 

agama dan moral, sosial emosional, bahasa maupun kognitif. Tujuan yang dapat 

diperoleh anak dalam tema My Labs yaitu mengidentifikasi apa yang termasuk bagian 

tubuh manusia, menyebutkan tempat bermain yang ada di KBTK Labschool Jakarta 

serta anak dapat menjelaskan cara membersihkan lingkungan. Pada komponen materi 

ditemukan dalam dokumen perencanaan Terminologi, Term and Principle (TFP). Pada 

dokumen tersebut sangat berhubungan dengan analisis tema. Hal ini dikarenakan pada 

pertanyaan di analisis tema akan dijawab di TFP, sehingga dokumen TFP mencakup 

materi dalam tema dan sub tema tersebut. Contohnya, apa saja bagian tubuh yang harus 

kita rawat? TFP dari pertanyaan tersebut adalah “Mengenal bagian tubuh kita, seperti 

kepala (Mata, telinga, hidung, mulut dan rambut), pundak badan, tangan dan kaki”. 
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Jawaban dari pertanyaan tersebut diperoleh dari ilmu pengetahuan yang memanfaatkan 

dari internet dan buku. 

Komponen metode dalam perencanaan dituliskan di Rencana Kegiatan Sentra 

(RKS). Pijakan sebelum bermain, metode yang digunakan adalah dengan diskusi 

dan tanya jawab mengenai tema My Labs, khususnya Labs Outbound. Sedangkan pada 

pijakan bermain, kegiatan labs Outbound menggunakan metode praktek langsung. 

Sedangkan pijakan setelah main, guru melakukan metodenya dengan diskusi dan tanya 

jawab terhadap review materi. Komponen media dalam perencanaan tertulis di 

dokumen Rencana Kegiatan Sentra (RKS). Media peraga yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi ialah dengan laptop yang berisikan video dan gambar dan guru 

juga menyiapkan speaker. Sedangkan pada kegiatan bermain, guru menggunakan 

media seperti kursi dan stik es krim.  

Komponen evaluasi harian meliputi penilaian yang berdasarkan aspek 

perkembangan yang tertulis dalam analisis tema. Aspek perkembangan yang dapat 

dikembangkan diantaranya fisik motorik dan bahasa. Dari aspek fisik motorik meliputi 

II.A.1 (melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, 

keseimbangan dan kelincahan), II.A.3 (melakukan permainan fisik dengan aturan). 

Sedangkan aspekbahasa, meliputi IV.B.2 (Menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama). Setelah diketahui aspek perkembangannya, maka 

dituliskan di dalam lembar penilaian harian dengan teknik ceklis rating scale dan 

catatan observasi. 

Kegiatan sentra yang ada di labs Outbound, dalam penerapannya dilakukan dua 

tempat yaitu indoor dan outdoor secara bergantian dengan TK A maupun TK B. 

Kegiatan indoor dilakukan di ruang mandi bola, sedangkan kegiatan outdoor dilakukan 

di lapangan hijau. Setiap satu putaran sentra dilakukannya perputaran tempat pada kelas 

TK A dan TK B. Sebagaimana ujaran dari guru labs Outbound :  

“Kami selalu rolling dengan TK A pada pembelajaran labs outbound, agar  

anak-anak bisa merasakannya. Untuk pembagiannya sesuai dengan 

kesepakatan saya dan guru TK A” (CWG:K:24.09) 
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Berdasarkan observasi, pelaksanaan indoor maupun outdoor sama saja melaksanakan empat 

pijakan sentra, hanya saja yang membedakan adalah tempat sebagai pembelajarannya. Berikut 

ini penjabaran labs outbound melakukan empat pijakan: 

 

 

Pada pijakan lingkungan main, guru sentra melakukan beberapa proses persiapan. 

Persiapannya adalah menyiapkan alat dan media pembelajaran yang akan digunakan pada saat 

kegiatan pembelajaran sentra. Media dan alat main sudah dipersiapkan pada hari sebelumnya, 

hanya saja dalam merapihkan lingkungan main biasanya dilakukan oleh guru sentra pada saat 

transisi kelas ke ruangan sentra. Penataan lingkungan main indoor dan outdoor 

dilakukan ketika anak-anak sedang makan, maka guru baru bisa memulai menatanya. Hal ini 

dikarenakan, jika di pagi hari lapangan hijau digunakan untuk kegiatan morning 

school, sedangkan ruang mandi bola digunakan kegiatan bermain bebas terjadwal. Setelah 

ruang sudah tidak digunakan untuk kegiatan, barulah guru memulai penataan 

lingkungan main. 

Pada dasarnya guru hanya menata lingkungan main saja, untuk masalah pembuatan 

media sudah dibuat di hari sebelumnya. Jadi, ketika pada hari kegiatan sentra guru hanya 

menata sesuai dengan tempatnya. Penataan lingkungan main di labs outbound dilakukan oleh 

guru dimulai 15 menit sebelumnya. Setelah selesai melakukan penataan guru bisa kembali ke 

kelas atau menunggu kehadiran anak yang mendapatkan giliran di labs outbound. Pada pijakan 

sebelum main dimulai setelah anak melakukan transisi sentra. Transisi ini dilakukan setelah 

guru kelas memanggil nama kelompok dan anak akan berpindah tempat sesuai dengan 

sentranya. Jika labs outbound dilakukan di indoor maka anak-anak kelantai tiga di ruang mandi 

bola, sedangkan jika di outdoor maka anak-anak akan ke lantai satu untuk ke lapangan hijau. 

Untuk anak-anak yang ke labs outbound dianjurkan untuk membawa minumnya masing-

masing dan memakai sepatunya. Setelah itu anak berkumpul dan duduk di kursi yang sudah 
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disiapkan oleh guru atau membuat circle time. Pijakan sebelum main ini memiliki durasi 15 

menit. Pada kegiatan ini, diawali dengan berdoa, kemudian berdiskusi bersama, bercakap-

cakap atau tanya jawab bersama anak-anak mengenai tema dan sub tema yang sedang dibahas 

pada putaran tersebut serta pemanasan. 

 

Setelah guru melakukan diskusi dalam menyampaikan materi dan pemanasan, 

dilanjutkannya kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini memiliki durasi selama 55 menit. Metode 

pembelajaran pada pijakan main di Labs Outboud adalah praktik langsung. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan pengalaman langsung pada proses pembelajaran. Kegiatan dilakukan 

dengan cara bermain, dan anak mengikuti arahan dengan gurunya. Kegiatan inti pada pijakan 

main di Labs Outbound pada tema My Labs adalah sebagai berikut : 
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Pijakan setelah main memiliki durasi selama 20 menit. Pada pijakan ini dilakukannya 

berdiskusi bersama anak-anak dan melakukan pendinginan. Pijakan setelah main pada labs 

Outbound diantaranya :  

1. Merapihkan media bermain, setelah kegiatan inti waktunya sudah usai, 

dilanjutkannya dengan anak-anak merapihkan media bermain. Guru berintruksi 

“oke sekarang kita bereskan dan diletakkan disana yah” (sambal menunjuk kearah 

pinggir area). Anak-anak mengangkat beberapa media dengan diletakkan 

dipinggir, sehingga anak-anak dapat bermain bebas.Jika ada anak yang tidak mau 

merapihkan maka guru sentra pun mengingatkannya “Ayo ayo kita ambil ini” dan 

anak-anak pun mengikuti merapihkan bersama dan gotong royong. Kegiatan 

merapihkan ini diterapkan untuk seluruh anak-anak yang mengikuti bermain di 

Labs Outbound. 

2. Bermain bebas, setelah usai merapihkan media, anak-anak 

diberikan kesempatan bermain selama 5 – 10 menit. Kegiatan ini, anak-anak 

dengan sendirinya aktif bermain bebas. Ketika bermain di lingkungan indoor 
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anak-anak langsung berlari bermain di mandi bola, ayunan maupun perosoton dan 

guru pun duduk dengan melihat keamanan di lingkungan tersebut. Sedangkan 

untuk kegiatan bermain outdoor, biasanya anak-anak akan bermain area 

playground di lapangan hijau atau memainkan alat permainan yang telah 

digunakan sebelumnya dengan mengeksplor sendiri.d selain itu, biasanya ketika 

kegiatan ini guru melakukan penilaian yang sedang berlangsung di hari tersebut. 

3. Pendinginan dan refleksi kegiatan Setelah anak-anak senang dan aktif bermain 

bebas, dilanjutkannya pendinginan dengan duduk bersama-sama dan melakukan 

beberapa gerakan pendinginan. Pada kegiatan ini juga disertai adanya refleksi 

kegiatan yang sudah anak-anak lakukan. Anak-anak juga bebas memberikan 

pendapat dan menyampaikan perasaanya pada hari tersebut. Selain itu, guru juga 

melakukan tanya jawab. 

Berdasarkan hasil observasi di Labs Outbound ditemukan bahwa guru sentra 

belum melakukan penilaian yang menggunakan rubrik, melainkan hanya mengacu pada 

keterangan predikat penilaian. Rubrik ini bertujuan sebagai panduan dari penilaian yang 

menggambarkan kriteria hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, rubrik adalah salah satu rencana TK Labschool yang masih belum 

terealisasikan. Sebagaimana ujaran kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Kita memang belum punya rubrik dari setiap asesmen, tapi 

rubrik merupakan salah satu planning TK Labschool yang mau dibuat. 

Membuat rubrik sudah terpikirkan sebelumnya, saat rapat kerja semester ini, 

namun untuk tahun ajaran ini kita belum bisa buat, karena range ekstra 

berubah maka sekolah melakukan pembenahan di dalam, kita semua kemarin 
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sibuk melakukan pembenahan kurikulum karena visi misi berubah. 

Rencananya tahun depan kita baru akan buat.” (CWKS:KT:13.09.2018) 

 

Dengan demikian, pada penyusunan rubrik memiliki peranan 

penting seperti yang telah diketahui oleh pendidik, namun sekolah tetap memerlukan 

proses dalam melakukan penyusunan dari setiap rubrik dan masih belum teralisasikan 

tahun ajaran ini. Selain itu, guru sentra terkadang melakukan dokumentasi foto atau 

video terhadap kegiatan di labs Outbound. Sebagimana ujaran guru labs :  

“Saya biasanya menggunakan kamera dan tripod merekam kegiatan, tatapi 

karena beberapa kali hp saya suka eror jadi jarang melakukan dokumentasi, 

paling hanya menggunakan foto jika terjadi perkembangan signifikan pada 

anak tersebut.” (CWG:K:24.09.2018)  
 

Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa hasil dokumentasi 

rekaman video dan foto merupaka hal yang sangat penting. Hasil rekaman tersebut 

digunakan sebagai melihat perkembangan anak dan menjadi bahan evaluasi pendidik 

juga. 

 

C. Analisis Temuan Lapangan 

1. Analisis Tujuan 

Tujuan pembelajaran di labs aku ingin tahu telah 

sepenuhnya dituliskan menggunakan kata kerja operasional. Tujuan dari pusat 

pembelajaran sains dan alam antara lain, 1) To learn about the natural 

environment, 2) To encourage experimentation with materials and tools, 3) To gain an 

appreciation for the use of scientific methods of inquiry, 4) To follow a systematic 

method for observing and recording information, 5) To nurture an interest in nature and 

the environment in which they live.  

Berdasarkan temuan hasil penelitian diketahui jika kegiatan pembelajaran, 

metode, media, dan asesmen yang dilakukan merujuk pada tujuan pembelajaran. Hal ini 

dilihat dari posisi perencanaan tujuan pembelajaran yang dilakukan paling pertama. 

Pembelajaran pada labs aku ingin tahu juga dilakukan di lingkungan luar dan dilakukan 

dengan menggunakan alat serta bahan dalam melakukan kegiatan percobaan untuk 

mengetahui sebab akibat dari suatu kejadian. 

Tujuan pencapaian perkembangan di Labs atau sentra TK Labschool dirancang 

mengembangkan aspek perkembangan setiap satu putaran yang diambil dari indikator 

pencapaian perkembangan kelompok usia 5-6 tahun. Namun secara keseluruhan putaran 
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pelaksanan pembelajaran, guru sentra mengembangkan seluruh aspek perkembangan 

anak yang meliputi:  

 Kognitif (melakukan eksploratif, mengembangkan pengetahuan atau 

pengalaman baru, bersikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, mengenal 

sebab-akibat, merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar 

dan tulisan,dan melakukan deskripsi lingkungan dengan media balok) 

 Fisik motorik (meniru bentuk berdasarkan pengalaman, menyusun balok 

dengan hati-hati, melakukan eksplorasi bentuk dengan balok) 

 Bahasa (berkomunikasi secara lisan dan tulisan, memiliki pembendaharaan 

kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan seperti huruf maupun 

bentuk bentuk) 

 Sosem (mentaati peraturan Labs Piramid, berbagi media dengan teman lain, 

bersikap kooperatif dalam kelompok) 

 Seni (mendesain karya seperti bentuk sesungguhnya dengan balok, 

menggambar berbagai macam bentuk yang beragam sebagai ilustrasi hasil 

karya dari balok) 

 Nilai agama dan moral (mengenalkan tema di Labs Piramid merupakan 

makhluk ciptaan Allah) 

 

 

2. Analisis Materi 

Penentuan materi yang akan diajarkan pada anak merupakan unsur yang penting 

dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran pada anak usia dini menggunakan 

analisis berjaring (spider web) yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan secara umum 

hingga lebih terperinci. Berdasarkan temuan hasil penelitian materi pembelajaran di labs 

aku ingin tahu telah tersusun dalam analisis spider web yang terhubung antara tema 

dengan sub tema, sub-sub tema, hingga kegiatan mainnya. Materi pembelajaran juga 

telah tersusun secara sistematis mulai dari TFP, analisis tema dan kegiatan labs aku ingin 

tahu, RKM, RKS, hingga prosedur pembelajaran. 

Materi pembelajaran berisi segala sesuatu yang akan dikuasai oleh anak. Oleh 

sebab itu dalam pembelajaran pada anak usia dini harus merujuk pada karakteristik 

perkembangan anak. Hasil temuan pembelajaran menunjukkan jika materi pembelajaran 

yang disuguhkan di labs aku ingin tahu telah sesuai dengan aspek perkembangan anak. 
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Hal ini bisa dilihat dalam poin aspek perkembangan yang dipilih dan dimuat dalam tabel 

analisis tema dan kegiatan labs aku ingin tahu. Selain itu guru sentra memilih kegiatan 

pembelajaran yang dekat dengan anak serta konkret. Materi pembelajaran di labs aku 

ingin tahu dipilih oleh guru dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan anak TK B. 

Guru memilih materi yang dekat dengan mereka dan lekat dengan pembelajaran 

alamiah. 

Materi belajar yang dikenalkan anak dalam setiap sentra juga sangat beragam 

Menurut Nurani dan Sujiono, kegiatan sentra balok diantaranya yaitu (1) membangun 

berbagai macam bangunan dari berbagai bentuk dan ukuran, (2) menyusun lego dari 

berbagai macam jenis lego dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, (3) 

bermain/menggunakan alat-alat penunjang seperti: binatang-binatang ternak, 

binatang yang ada di kebun binatang (mainan) dan orang-orang dari kayu; bermain 

alat-alat yang ada di sentra micro play (B2.C.2.e). 

Menurut Rebecca Isbell kegiatan sentra balok yaitu art, science, math, music. (1) 

Seni Rupa: mendesain bangunan, membuat tiang-tiang, menggabungkan balok dan 

bahan lainnya, stuktur 3D, (2) Sains: bereksperimen dengan keseimbangan, mengamati 

perpindahan, (3) Matematika: membandingkan ukuran, tinggi, berat, dan ketebalan, 

menempatkan balok sesuai ukuran, mengukur struktur, (4) Musik: membenturkan balok 

untuk membuat suara. Berdasarkan hasil temuan dan teori, maka kegiatan di Labs 

Piramid telah dikatakan efektif dalam merancang kegiatan bermain kontruksi dan 

kegiatan tambahan sesuai materi, serta dirancang dengan managemen waktu pijakan 

sentra. 

 

3. Analisis Metode 

Berdasarkan hasil temuan penelitian metode pembelajaran yang digunakan di 

labs aku ingin tahu menyesuaikan dengan materi serta kegiatan yang ada. Hal ini 

dikarenakan metode merupakan cara yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan 

pengetahuan yang ada. Guru menentukan metode setelah merumuskan materi yang akan 

disampaikan pada anak. Karena dipilih setelah kegiatan dibuat, maka pemilihannya 

dapat disesuaikan dengan perkembangan anak dan sesuai dengan kegiatan di labs aku 

ingin tahu. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran di TK Labschool Jakarta sesuai 

dengan sejumlah metode yang sering digunakan dalam pembelajaran  
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anak usia dini antara lain metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, 

metode permainan (games), metode kisah/cerita, metode karyawisata dan metode 

eksperimen. Hanya saja berdasarkan temuan hasil penelitian dari dua sub tema yang 

dipotret, metode yang tercatat dalam dokumen perencanaan hanya bercakap-cakap, 

tanya jawab, penugasan langsung, serta eksperimen saja. Meskipun dalam 

pelaksanaannya guru secara tidak langsung juga kerap melakukan metode demonstrasi, 

permainan, cerita dan sesekali karyawisata. 

Berdasarkan Lembar dokumen pengamatan, diperoleh gambaran bahwa metode 

pembelajaran digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai, meliputi: 

 Pijakan sebelum main menggunakan metode berdiskusi, bercakap-cakap, atau 

tanya jawab dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu mengamati 

(tujuan: anak-anak mengamati media peraga tentang tema) dan menanya (tujuan: 

tanya jawab tentang tema) 

 Pijakan saat main menggunakan metode praktik langsung yaitu mengumpulkan 

informasi (tujuan: anak mampu menjelaskan kembali mengenai permainan yang 

dijelaskan oleh guru sentra) dan menalar (tujuan: anak melakukan kegiatan 

kegiatan bermain dan membuat karya yang sesuai dengan tema) 

 Pada pijakan setelah main menggunakan metode berdiskusi yaitu 

mengkomunikasikan hasil (tujuan: melakukan review tantang tema) 

 

Berdasarkan observasi yang didapat, Labs Outbound dalam pijakan 

sebelum main dan sesudah main menggunakan metode diskusi dan tanya 

jawab sedangkan untuk pijakan main menggunakan metode praktik 

langsung. Metode yang digunakan sudah tepat, hanya saja untuk praktiknya 

sebaiknya lebih menerapkan dengan konsep bermain dan mengurangi 

banyaknya instruksi guru, sehingga kegiatan di lasb Outound dapat jauh 

lebih menyenangkan dan mengurangi terjadinya anak yang tidak mau 

mengikuti bermain. 

 

4. Analisis Media 

Media merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi 

atau bahan ajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Maka dalam pemilihannya harus 

memerhatikan kaidah tertentu, terutama dalam pendidikan anak usia dini. Agar 

pengetahuan yang ingin disampaikan pada suatu materi dapat tersampaikan dengan baik. 
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Berdasarkan temuan hasil penelitian, media pembelajaran yang digunakan di labs aku 

ingin tahu telah dipilih oleh guru berdasarkan pengembangan dari sub-sub tema, dan 

disesuaikan juga dengan kegiatan yang ada di sentra.  

Guru juga memilih media yang mudah ditemui anak, sehingga mereka dapat 

melakukan sendiri kegiatan yang mereka lakukan di sekolah di rumah. Karena media 

yang digunakan diusahakan sedekat mungkin dengan anak maka diharapkan 

pengalaman yang anak dapatkan disekolah dapat terkoneksi dengan dengan dirumah. 

Gerlach dan Ely mengemukakan jika media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  Berdasarkan dua putaran 

sentra yang dipotret, sejumlah media yang dipilih secara variatif 

untuk digunakan dalam pijakan main di sentra. Tentunya pemilihan media tersebut telah 

merujuk pada tema dan kegiatan dan ada. Ketersediaan media juga telah diperhatikan 

dengan jumlah anak yang ada dalam satu kelompok sentra. Kecuali pada media tertentu 

yang sifatnya memang harus digunakan secara bergantian, maka jumlahnya memang 

dibatasi oleh guru. 

Berdasarkan observasi, bahwa TK Labschool sudah menunjukkan media 

yang dapat menarik perhatian anak, hanya saja perlu diperhatikan 

keamanannya. Ketika pada tema tanaman buah apel, guru membuat pohon 

apel, pohon tersebut terlalu tinggi dan jika anak lompat kemudian 

mengambil apel dan anak tidak terkontrol melompatnya, hal itu bisa 

menyebabkan pohon jatuh dan anak pun akan ikut terjatuh. Secara 

prakteknya, guru sudah dapat memanfaat media untuk mengembangkan 

aspek perkembangan anak. Selain itu, untuk media alat peraga sebaiknya 

lebih divariasikan lagi, yang tidak hanya menggunakan media laptop 

(gambar atau video). 

 

5. Analisis Penilaian 

Berdasarkan temuan hasil penelitian, kegiatan asesmen yang dilakukan di labs 

aku ingin tahu telah merujuk pada format asesmen yang telah dimiliki oleh TK 

Labschool. Format tersebut digunakan pada seluruh kegiatan pembelajaran di sentra 

yang telah disepakati oleh sekolah dan guru. Didalamnya dimuat tujuan perkembangan 

apa yang seharusnya dicapai (STPPA) dan capaian tujuan yang ada pada anak. Selain 

merujuk pada teknik asesmen yang ada, rating scale, dan catatan observasi, guru labs 



61 
 

   
 

aku ingin tahu juga melakukan dokumentasi video dalam melakukan asesmen kegiatan 

main anak. ...asesment is a proccess of collecting, shyntesizing, and interpreting 

information in order to make a desicion.  

Karena tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai capaian 

perkembangan anak, dan membuat keputusan lebih lanjut terkait kegiatan pembelajaran, 

maka kegiatan asesmen hendaknya dilakukan secara sistematis selama, selama, dan 

sesudah kegiatan main berlangsung. Berdasarkan temuan hasil penelitian, karena 

perlengkapan yang harus disiapkan dalam pijakan lingkungan cukup banyak maka guru 

seringkali tidak sempat untuk melakukan asesmen sebelum pembelajaran. Kemudian 

saat pijakan main berlangsung guru cukup mengalami kesulitan dalam mengamati 

seluruh anak secara bersamaan. Sehingga guru hanya akan melakukan asesmen setelah 

seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah telah selesai. 

Asesmen dilakukan saat awal pembelajaran (early asessment), setiap hari selama 

pembelajaran berlangsung (instructional assessment), dan periodik alam kurun waktu 

tertentu (summative assessment). Berdasarkan temuan hasil penelitian asesmen telah 

dilakukan setiap hari selama pembelajaran di kelas dan di sentra berlangsung. Akan 

tetapi beberapa dokumen asesmen belum tersusun dengan lengkap pada file kelas, 

seperti prosedur pembelajarannya. Meskipun demikian, TK Labschool telah memiliki 

sistem pendataan asesmen secara berkala mulai dari mingguan, bulanan, hingga 

semester dalam bentuk laporan perkembangan anak. 

Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan lima komponen 

pembelajaran sentra dan komponen secara keseluruhan pada labs aku 
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ingin tahu di TK B Labschool Jakarta yang digambarkan dalam bentuk 

grafik lingkaran: 

D. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan penelitian 

ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menjadi keterbatasan peneliti. Adapun 

keterbatasan yang ditemui peneliti selama peneliti antara lain: 

1. Keterbatasan dalam melakukan kegiatan penelitian pembelajaran 

sentra di labs aku ingin tahu. Hal ini dikarenakan peneliti bukan 

merupakan tenaga pendidik di KB-TK Labschool Jakarta. 

2. Waktu pengambilan data yang kurang ideal dikarenakan pada awal 

semester, pelaksanaan pembelajaran sentra di labs banyak 

dilaksanakan oleh mahasiswa PKM, dan PPG. Perputaran sentra di TK B Labschool 

sudah pada minggu akhir pelaksanaannya, dan tidak ada putaran sentra 

dengan tema utama lagi. 

3. Belum banyak tersedia referensi penelitian dengan metode 

evaluasi, terutama dalam bidang pendidikan anak usia dini. Hal ini 

membatasi peneliti dalam mendapatkan informasi terkait struktur 

penulisan penelitian dengan metode evaluasi 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pembelajaran sentra pada labs 

di TK Labschool cenderung sangat efektif. Hal ini diperoleh berdasarkan 

analisis deskriptif presentase terhadap indikator yang dibatasi kepada lima komponen 

pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Pembelajaran sentra 

di labs telah memenuhi kriteria penerapan pembelajaran sentra bahan alam. Tujuan 

pembelajaran di labs aku ingin tahu tercantum dalam dokumen silabus pembelajaran 

TK B Labschool pada bagian indikator program kegiatan pembiasaan, indikator 

pencapaian perkembangan, standar tingkat pencapaian perkembangan anak hingga 

analisis tema dan kegiatan di setiap sentra. Perumusan tujuan sepenuhnya telah 

menggunakan kata kerja operasional dan sesuai dengan ranah yang ingin dituju 

(kognitif, psikomotorik, dan afektif). Tujuan pembelajaran dibuat secara umum 

hingga khusus pada kegiatan di labs. Hal ini dapat ditemui 

di analisis tema dan kegiatan di setiap sentra . Berdasarkan hasil analisis komponen 

tujuan pembelajaran di labs TK labschool tergolong sangat efektif .  

Materi pembelajaran di setiap labs telah disusun secara sistematis mengikuti 

tema besar hingga mengerucut pada sub-sub tema yang terbagi pada masing-masing 

sentra. Perencanaan kegiatan di labs merujuk pada pengetahuan terkait sub tema yang 

akan dipelajari dan dianalisis dalam tabel analisis tema dan kegiatan. Guru 

sentra juga menyuguhkan materi pembelajaran dengan menyesuaikan pada aspek 

perkembangan anak. Berdasarkan hasil analisis komponen materi pembelajaran di labs 

TK labschool tergolong sangat efektif. 

Metode pembelajaran di labs aku ingin tahu dipilih berdasarkan 

kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan metode 

merupakan cara yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan 

pengetahuan yang ada. Hanya saja pengembangannya hanya terpaku 

pada metode bercakap-cakap, tanya jawab, penugasan langsung, dan 

eksperimen. Selain itu belum tersedia dokumen kutipan sumber metode 

pembelajaran yang digunakan. Meskipun demikian penerapan metode 

pembelajaran oleh guru labs atau sentra sudah disesuaikan dengan 



64 
 

   
 

karakteristik anak usia dini. Berdasarkan hasil analisis komponen 

metode pembelajaran di labs aku ingin tahu tergolong sangat efektif. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di labs 

TK labschool telah merujuk pada kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini 

dikarenakan media merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan materi atau bahan ajar guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan dua putaran sentra, media yang digunakan 

dipilih secara variatif, dan sesuai dengan jumlah anak. Secara umum 

seluruh media pembelajaran yang tersedia di labs aku ingin tahu sangat 

beragam, dan identik dengan karakteristik setiap sentra atau labs. Hanya saja belum 

tersedia adanya data inventaris terkait dengan seluruh media tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis komponen media pembelajaran di labs aku 

ingin tahu tergolong sangat efektif. 

Penilaian atau asesmen pembelajaran yang dilakukan di labs aku 

ingin tahu mengikuti pakem asesmen yang dimiliki TK Labschool.  

Lembar asesmen sentra merujuk pada indikator Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang terdapat di silabus. 

Dimana rumusan STPPA tersebut dapat ditemukan dalam analisis tema 

dan kegiatan labs aku ingin tahu. Karena keterbatasan waktu, dan 

kegiatan yang cukup banyak maka pengambilan data asesmen 

dilakukan oleh guru sentra setelah kegiatan pembelajaran di labs aku 

ingin tahu selesai. Sedangkan dokumen asesmen secara menyeluruh 

akan didistribusikan pada tiap kelas B setelah putaran sentra berakhir. Akan tetapi 

beberapa dokumen belum tersusun dengan lengkap pada file kelas, seperti prosedur 

pembelajarannya. Secara umum data asesmen baik didalam sentra maupun diluar sentra 

telah direkapitulasi kedalam data mingguan, bulanan, hingga semester. Berdasarkan 

hasil analisis komponen evaluasi pembelajaran di labs  tergolong efektif. 

Berdasarkan analisis lima komponen pembelajaran sebelumnya 

disimpulkan jika pembelajaran sentra di labs aku ingin tahu cenderung 

sangat efektif. Hal ini dilihat dari capaian pelaksanaan pembelajaran 

terhadap perencanaan sebelumnya. Tentunya dengan sejumlah masukan dalam hal 

kegiatan asesmen dan kelengkapan sejumlah dokumen seperti data inventaris media 

pembelajaran, dokumen kutipan metode yang digunakan. 
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Berdasarkan analisis data kuantitatif juga diperoleh hasil nilai yang didapatkan 

pada efektivitas pembelajaran sentra pada labs di TK labschool adalah 63 (enam puluh 

empat) dari nilai maksimum adalah 76 (tujuh puluh enam). Hasil efektivitas 

pembelajaran sentra pada labs outbound di TK Labschool Jakarta 

adalah 82,89% yang menunjukkan interval 81,25 % ≤ % ≤ 100%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran sentra pada labs di TK Labschool Jakarta dapat 

tergolong sangat efektif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijabarkan pada sub bab di 

atas. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Kriteria 

dari penelitian ini mencakup lima komponen pembelajaran, sehingga masih 

ditemukan keterbatasan dalam melakukan evaluasi. Peneliti berharap dapat 

disempurnakannya penelitian ini oleh peneliti selanjutnya. Peneliti telah menguraikan 

beberapa poin penting sebagai pertimbangan untuk ditingkatkannya efektivitas 

pembelajaran sentra Labs di TK Labschool Jakarta, sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah/lembaga 

Pihak sekolah dapat mempertahankan kerja sama yang telah terjalin 

antara guru kelas serta guru sentra, dalam perencanaan, dan 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan pembelajaran, campur tangan guru sangat penting 

dikarenakan nantinya guru yang akan terjun secara langsung 

melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. 

2. Bagi guru 

Pelaksanaan pembelajaran sentra di labs secara umum 

telah berjalan dengan sangat baik. Hanya saja lebih perhatikan 

ketersediaan dokumen yang harus didistribusikan di kelas terkait 

dengan pembelajaran sesuai dengan waktunya. Karena 

kelengkapannya sangat berpengaruh terhadap akreditasi. Pelajari 

lebih dalam ritme pembelajaran selama putaran sentra agar 

memungkinkan untuk melakukan asesmen di awal putaran sentra, dan 

selama kegiatan berlangsung. Lengkapi dokumen inventaris terkait 

seluruh media pembelajaran yang terdapat di labs aku ingin tahu, dan 
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kutipan sumber metode pembelajaran yang digunakan. Dalam 

kaitannya dengan pembelajaran di labs, dapat melibatkan orang tua 

dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan tema yang tengah 

berlangsung. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Pelaksanaan penelitian ini masih terbatas pada fokus penelitian yang 

hanya pada evaluasi proses saja, dan waktu penelitian yang cukup 

terbatas. Untuk itu penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih 

dalam, dan menyeluruh menggunakan seluruh komponen evaluasi CIPP dengan 

mempertimbangkan waktu penelitian yang cukup, dan dilakukan secara terus 

menerus. 
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