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 ABSTRAK 
 
 
Suprapto. Nim: S.810908332. 2009. Penerapan Pendekatan Beyond Centers And 
Circles Time (BCCT) (Pendekatan Sentra dan Saat Lingkaran) Dalam Pendidikan 
Anak Usia Dini di Play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) Desa 
Kedungwaru, Kecamatan  Karanganyar Kabupaten Demak. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan (1) untuk mendiskripsikan proses 
implementasi Beyond Centers and  Circles Time (BCCT) dapat meningkatkan 
kecerdasan linguistik anak usia dini di Playgroup Aisiyah Abu Bakar Asyidiq 
(ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak  (2) untuk  
mengetahui  cara-cara mengatasi kendala–kendala  yang  dihadapi  Beyond Centers 
And  Circles Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini 
Playgroup Aisiyah Abu Bakar Asyidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan 
Karanganyar, Kabupaten Demak 

Penelitian dilakukan di Playgroup Aisiyah Abu Bakar Asyidiq (ABA) Desa  
Kedungwaru, Kecamatan  Karanganyar Kabupaten Demak. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif, karena dalam mengkaji masalah, peneliti tidak 
membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi 
mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik.  

Hasil Penelitian: (1) implementasi Beyond Centers and  Circles Time (BCCT) 
dalam meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini di Playgroup Aisiyah Abu 
Bakar Asyidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 
Demak, dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program 
kurikulum dan ekstra kurikulum.  Pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan 
kecerdasan linguistik dilakukan melalui melalui bermain dengan benda-benda dan 
orang-orang disekitarnya (lingkungan), dan berinteraksi dengan lingkungannya. 
Kendala–kendala  yang  dihadapi dalam pelaksanaan Beyond Centers and  Circles 
Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini Playgroup 
Aisiyah Abu Bakar Asyidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, 
Kabupaten Demak: (1) keterbatasan tenaga pendidik baik kualitas maupun 
kwantitas, (2) kurangnya fasilitas bermain; (3) keterbatasan sarana dan prasarana 
permainan pendidikan   
 
Kata kunci: Beyond Centers And  Circles Time (BCCT), kecerdasan linguistik 
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 ABSTRACT 
 
 
Suprapto. Nim: S.810908332. 2009. Applying of Approach of Beyond Centers And 
Circles Time ( BCCT) ( Approach of Sentra And Radian Moment) In Education of 
Child Age Early in Play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) Countryside 
Kedungwaru, District [of] Karanganyar Sub-Province Demak. Thesis. Program 
Pascasarjana Sebelas Maret Surakarta. 
 

This research is executed with a purpose to (1) for the mendiskripsikan of 
process Beyond Centers And Circles Time implementation (BCCT) can improve 
intellegence of age child linguistics early in Dusty Playgroup Aisiyah Burn Asyidiq 
(ABA) Countryside Kedungwaru, District of Karanganyar, Sub-Province Demak (2) 
to know constraints way to overcome faced by Beyond Centers And Circles Time 
(BCCT) in improving intellegence of age child linguistics early Dusty Playgroup 
Aisiyah Burn Asyidiq (ABA) Countryside Kedungwaru, District of Karanganyar, 
Sub-Province Demak. 

 Research done by in Dusty Playgroup Aisiyah Burn Asyidiq (ABA) 
Countryside Kedungwaru, District of Karanganyar Sub-Province Demak. this Type 
Research is research qualitative, because in studying problem, researcher do not 
prove or refuse made by hypothesis before research but process data and analyse an 
problem nonly numerik. 

Result of Research: (1) Beyond Centers And Circles Time implementation 
(BCCT) in improving intellegence of age child linguistics early in Dusty Playgroup 
Aisiyah Burn Asyidiq (ABA) Countryside Kedungwaru, District of Karanganyar, 
Sub-Province Demak, done by planning, executing, and evaluating curriculum 
program and extra curriculum. Study execution to increase intellegence of linguistics 
pass to pass to fiddle around with people and object about (environmental), and have 
interaction to with its environment. 

Constraints faced in Beyond Centers And Circles Time execution (BCCT) in 
improving intellegence of age child linguistics early Dusty Playgroup Aisiyah Burn 
Asyidiq (ABA) Countryside Kedungwaru, District of Karanganyar, Sub-Province 
Demak: (1) limitation of  good educator energy of quantity and also quality, (2) lack 
of facility play at; ( 3) limitation of facilities and basic facilities game of education  

 
 Keyword: Beyond Centers And Circles Time (BCCT), intellegence of linguistics 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor  utama  dalam  pembentukkan pribadi manusia.  

Pendidikan sangat  berperan dalam membentuk baik  atau buruknya  pribadi manusia 

menurut  ukuran normatif.  Menyadari  akan hal tersebut, pemerintah  sangat  serius  

menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik 

diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu  

menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Reformasi  pendidikan merupakan  respon  terhadap perkembangan  tuntutan 

global  sebagai suatu upaya  untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu 

mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang 

sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus  berwawasan  

masa depan  yang  memberikan  jaminan bagi  perwujudan hak-hak  azasi manusia 

untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna  

kesejahteraan hidup di masa depan. 

Pendidikan  bagi  anak  usia dini atau  anak  usia  0  sampai  dengan  6 tahun, 

sejak lama telah menjadi perhatian para orang tua, para ahli pendidikan, masyarakat  

dan  pemerintah. Perbedaan pendidikan anak usia dini  (PAUD) antara masyarakat  

primitif,  tradisional, sampai dengan masyarakat modern terletak pada  metode  serta  

sarana dan prasarana yang digunakan, namun tujuannya sama yaitu untuk 

memberikan bekal bagi anak untuk memasuki dunia orang dewasa. Proses  

pendidikan  anak  usia  dini  pada  tingkat  awal  dimulai melalui  interaksi dengan 
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 orang  tua. Ketika orang  tua mulai mengajak  tertawa pada anak bayinya pada saat  

itu  telah  terjadi proses pendidikan kepada  anak pada tingkat humanistik. Mulai 

dari ketawa anak mulai mengenal dunia di luar mereka,  sehingga  mereka  dapat  

mengembangkan  kemampuan  responnya seperti rasa senang, simpati, cinta, bahkan 

rasa marah.  

Semakin intensif interaksi anak dengan lingkungannya, baik lingkungan 

sosial maupun lingkungan keluarga semakin meningkat kemampuan responnya. 

Pengalaman bersama dengan orangtua dan juga anggota keluarga lainnya, 

merupakan initial endowment bagi anak ketika dia masuk “dunia luar” baik  dengan  

teman  sebayanya  maupun  dengan  orang  dewasa.  Kombinasi antara pengalaman 

dalam keluarga sebagai initial endowment dan pengalaman dengan  dunia  luar  

dapat  membentuk  karakteristik  anak  ketika  dia  tumbuh menjadi  dewasa.   

Anggapan  bahwa  pendidikan  baru bisa  dimulai setelah  usia  sekolah dasar  

(7  tahun)  ternyata  tidak  benar. Bahkan pendidikan yang  dimulai  pada usia  

Taman  Kanak-Kanak  (4-6  tahun)  pun  sebenarnya sudah  terlambat. Pada  usia  4  

tahun  pertama  separuh  kapasitas  kecerdasan  manusia  sudah  terbentuk yang 

artinya kalau pada usia  4 tahun pertama otak anak  tidak akan berkembang secara  

optimal.  Namun secara  keseluruhan  sampai usia  8  tahun  80%  kapasitas 

kecerdasan manusia  sudah  terbentuk yang artinya  kalau pada usia  tersebut  otak 

manusia  tidak mendapatkan  rangsangan  yang maksimal, maka  potensi  otak anak 

tidak akan berkembang secara optimal. Secara keseluruhan sampai usia 8 tahun 80 

% kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah 30 %  setelah usia 4 tahun  hingga 

mencapai  usia  8  tahun.  Selanjutnya  kapasitas  kecerdasan  anak tersebut  akan  
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 mencapai  100 %  setelah  berusia  sekitar  18  tahun.  Ini  berarti perkembangan 

yang pada rentang usia 4 tahun pertama sama besarnya dengan terjadi pada  rentang 

usia 5  sampai 18  tahun. Agar perkembangan  intelegensi dapat  optimal,  anak  

memerlukan  bantuan  orang  tua  dan lingkungan dalam bentuk makan bergizi, 

pemeliharaan kesehatan, dan perangsangan psikososial.  

Pendidikan usia dini sebenarnya merupakan hak anak. Hal ini  sebagaimana  

diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak 

yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup,  tumbuh,  berkembang  

dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu  

implementasi dari hak ini, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan  

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakatnya.  

Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan bagian pencapaian tujuan  

pendidikan nasional, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  20  tahun  

2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Bab  II  Pasal  3 adalah sebagai berikut. 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  

menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab”.  
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 Berdasarkan  rumusan fungsi  dan  tujuan  Pendidikan  Nasional  diatas 

dapat  dijelaskan bahwa fungsi  pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta bertujuan mengembangkan  potensi peserta didik. Potensi 

peserta didik dikembangkan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif,  mandiri,  dan  

menjadi  warga  negara yang demokratis  serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, 

suatu lembaga pendidikan formal maupun non formal harus berfungsi  

mengembangkan kemampuan  dan  membentuk watak  serta peradaban bangsa  yang  

bermartabat  dan  bertujuan mengembangkan potensi peserta didik.  

Pada  hakekatnya Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD)  adalah  usaha-usaha 

perawatan, pengasuhan, bimbingan, dan pengembangan seluruh potensi anak  usia  

dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, 

menyeluruh dan utuh, baik pada ranah keimanan, kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian 

manusia secara utuh,  yakni sosok manusia memiliki keimanan, ketakwaan, karakter, 

budi pekerti luhur, cerdas, kreatif dan mandiri. Dengan demikian,  pendidikan anak 

usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pada  masa  usia  dini  anak-anak  masih  sangat  rentan  

yang  apabila penanganannya  tidak  tepat  justru  dapat  merugikan  anak  itu  

sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus 

memperhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap  perkembangan  anak. Kenyataan  di  

lapangan menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan PAUD  masih  belum  mengacu  

betul dengan tahap-tahap  perkembangan  anak.  Secara umum  penyelenggaraannya 
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 difokuskan pada peningkatan kemampuan akademik, baik dalam hal hafalan-

hafalan  maupun  kemampuan  baca-tulis-hitung,  yang  prosesnya  seringkali 

mengabaikan  tahapan  perkembangan  anak. Penggunaan  Pendekatan  Beyond 

Center  and  Circle  Time  atau  Pendekatan  Sentra  dan  Saat  Lingkaran  yang  

diadopsi dari Creative Center for Chilhood Research and Training (CCCRT) yang 

berkedudukan di  Florida, Amerika Serikat dimaksudkan untuk memperbaiki praktek 

penyelenggaraan PAUD yang masih banyak terjadi salah kaprah tersebut.   

Play group Aisyiyah Abu Bakar Ash- Shidiq (ABA) Desa Kedungwaru, 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan salah satu play group yang 

memiliki anak didik terbanyak, dan berulangkali mendapatkan juara, baik tingkat 

kecamatan maupun tingkat kabupaten. Berbagai pendekatan pembelajaran dilakukan 

di play group tersebut salah satunya adalah pendekatan beyond center and circles 

time (BCCT) atau pendekatan sentra dan saat lingkaran. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat kendala, di antaranya adalah tidak semua guru di 

play group tersebut menguasai pendekatan tersebut. 

Dari uraian di atas, dalam penelitian ini akan dikaji lebih jelas mengenai 

penerapan pendekatan beyond centers and circles time (BCCT) (Pendekatan sentra 

dan saat lingkaran) dalam pendidikan anak usia dini di play group Aisyiyah Abu 

Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, kecamatan Karanganyar kabupaten 

Demak. 
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 B. Fokus Masalah 

 
Berdasarkan  dari  batasan masalah di  atas, maka masalah  yang  akan diteliti 

dapat dirumuskan  sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah  implementasi Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) yang 

dapat meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini di playg roup Aisyiyah 

Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) desa Kedungwaru, kecamatan Karanganyar, 

kabupaten Demak?  

2. Bagaimana cara mengatasi kendala–kendala yang dihadapi pendekatan Beyond  

Centers And  Circles Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik di 

playg roup Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) desa Kedungwaru, kecamatan 

Karanganyar, kabupaten Demak?  

  
 

C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:  

1. Untuk mendiskripsikan  implementasi pendekatan Beyond Centers And  Circles 

Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik anak usia dini di play 

group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru,kecamatan 

Karanganyar, kabupaten Demak  

2. Untuk  mengetahui cara-cara mengatasi kendala–kendala yang  dihadapi  Beyond 

Centers And  Circles Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik 

anak usia dini Play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa 

Kedungwaru, kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak.  
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D. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian  ini  diharapkan bermanfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam  pengembangan 

strategi pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan gambaran atau informasi tentang pentingnya mengoptimalkan  

tumbuh dan kembang anak melalui metode pembelajaran dengan Pendekatan 

Sentra dan Saat Lingkaran.  

b. Memberikan gambaran atau informasi tentang pentingnya proses 

pembelajaran  anak  usia  dini  sesuai  dengan  usia dan  tahap – tahap 

tumbuh - kembang anak.  

c. Memberikan  informasi  kepada  pendidik  anak  usia  dini  tentang langkah-

langkah penerapan pendekatan Sentra dan Saat Lingkaran dalam 

memfasilitasi  anak  bermain  dalam  belajar  dan  belajar  dalam bermain.  

d. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian  lebih  lanjut secara 

mendalam. 
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 BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 
A. Kajian Teori 

 
1. Pembelajaran 

 
Menurut Hanson dan Eller (1999: 197)  menyatakan bahwa: 

Learning is inferred from behavior, learning is often defined as a 
relatively permanent change in behavior that results from training or 
experience as opposed to change that may be attributed to growth, fatigue, 
or some temporary state of the individual. This definition implies that there 
can be no learning without some behavioral change. Behavioral learning 
theory attempts to reduce the learning process into elementary components. 
Rather than working with complex patterns of responses such as those renee 
experienced, early studies centered on changes in the frequency, magnitude, 
and speed of a single response. 

 
(Pembelajaran dapat dilihat dari tingkah laku, pembelajaran sering diartikan sebagia 

perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku yang dihasilkan dari pelatihan/ 

pengalaman yang berlawanan dengan perubahan pertumbuhan, fatigue, atau istilah 

temporarti lain seseorang. Definisi ini menerapkan adanya pengajaran tanpa 

perubahan tingkah laku. Teori pengajaran tingkah laku menerapkan pengurangan 

proses dalam komponen dasar. Daripada bekerja dalam pola respon yang kompleks, 

seperti yang dialami oleh renee, studi sekarang lebih berpusat apda frekuensi, 

magnitude, dan kecepatan respon seseorang). 

 Pembelajaran adalah suatu proses hubungan mengajar dan belajar antara 

peserta didik dan guru. Tugas dan tanggung jawab utama seorang pengajar adalah 

mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang 
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 ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara guru dan peserta 

didik. Ahmad Rohani (2004: 1)  menyatakan: 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis yang terdiri atas 
banyak komponen. Masing-masing komponen pembelajaran tidak bersifat 
parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara 
teratur, saling bergantung, komplementer, dan berkesinambungan, untuk itu 
diperlukan pengelolaan pembelajaran yang baik. 

 

Pengertian pengelolaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengatur 

(mengelola dan mengendalikan) aktivitas pembelajaran  berdasarkan konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar 

tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif yang diawali dengan penentuan 

strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian. Penilaian tersebut pada akhirnya 

akan dapat dimanfaatkan sebagai feedback (umpan balik) bagi perbaikan 

pembelajaran lebih lanjut. 

Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan 

pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, 

tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 

yang diterapkannya dalam ilmu perilaku (behavorial science) dengan maksud untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian diikuti oleh Robert Mager yang 

menulis buku yang berjudul “preparing instructional objective” pada tahun 1962. 

selanjutnya diterapkan secara meluas pada tahun 1970 dilembaga pendidikan 

termasuk di Indonesia. Penuangan tujuan pembelajaran ini bukan saja memperjelas 

arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi 
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 diperoleh hasil maksimal. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui penuangan 

tujuan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut (Hamzah B. Uno, 2007: 34): 

a. Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. 
b. Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi pelajaran yang 

dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit. 
c. Guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat atau 

sebaiknya disajikan dalam setiap jam pelajaran. 
d. Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran secara tepat. 

Artinya, peletakan masing-masing materi pelajaran akan memudahkan siswa 
dalam mempelajari isi pelajaran. 

e. Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar 
mengajar yang paling cocok dan menarik. 

f. Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun 
bahan dalam keperluan belajar. 

g. Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. 
h. Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar tanpa tujuan yang  jelas.   
 

Menurut Hanson dan Eller (1999: 197) : 

Behavioral learning theory attempts to reduce the learning process 
into elementary components. Rather than working with complex patterns of 
responses such as those Renee experienced, early studies centered on 
changes in the frequency, magnitude, and speed of a single response. 

 
(Teori perilaku tentang belajar mencoba untuk menyederhanakan teori belajar ke 

dalam komponen-komponen yang praktis saja. Daripada bekerja dalam pola respon 

yang kompleks, seperti yang dialami oleh Renee, pembelajaran sekarang lebih 

berpusat pada frekuensi, magnitude, dan kecepatan respon seseorang). 

Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan 

pembelajaran, yang satu sama lain memiliki kesamaan di samping ada perbedaan 

sesuai dengan sudut pandang garapannya. Robert F. Mager (dalam Hamzah B. Uno, 

2007: 35) misalnya memberikan pengertian tujuan pembelajaran sebagai perilaku 

yang hendak dicapai atau yang harus ditampilkan  oleh siswa pada kondisi dan 

tingkat kompetensi tertentu. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang 
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 spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam 

bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku ini 

dapat berupa fakta yang konkrit serta dapat dilihat dan fakta yang tersamar. Definisi 

ketiga dikemukakan oleh Fred Percival dan Hery Elington (dalam Hamzah B. Uno, 

2007: 35) yakni tujuan pembelajaran adalah suatu pertanyaan yang jelas dan 

menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat 

dicapai sebagai hasil belajar. 

Perkembangan  kognitif anak menurut Hanson dan Eller (1999: 198) yang 

menyatakan bahwa: 

First, behavioral learning theorists assume that behaviors,”good” 
and ”bad”, adaptive and maladaptive, are learned. Second, if behavior is 
learned, it follows that one can employ principles of learningto bring about 
changes in behavior. Most learning theorists agree that regardless of grade 
and achievement level, students learn from teachers, peers, books, and evel 
the phusical layout of the classroom. Part of what students learn is 
measurable as specific knowledge, but they also learn more complex things 
like attitudes, social behavior, emotions, and a host of other reactions. An 
important part of teachers’ job is to formulate these complex situations into 
understandable principles of learning and motivation. 

 
(Pertama, aliran teori kebiasaan mengasumsikan bahwa kebiasaan “baik” dan 

“buruk”, adaptasi itu dapat dipelajari. Kedua jika tingkah laku dipelajari, 

menunjukkan bahwa seseorang dapat memasukkan prinsip pekerja untuk 

menghasilkan perubahan tingkah laku. kebanyakan teori pembelajaran setuju bahwa 

tingkat penghargaan dan tingkat penerimaan, murid belajar dari guru, peers, buku 

dan tata ruang kelas. Bagian dari apa yang dipelajari siswa diukur sebagai 

pengetahuan spesifik, tetapi mereka juga masih mempelajari hal yang lebih 

kompleks, seperti: kebiasaan/ tingkah laku, kebiasaan sosial, emosi dan reaksi lain. 
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 Tugas penting guru lainnya adalah untuk memformulasikan situasi kompleks 

tersebut menjadi prinsip pengajaran dan motivasi yang bisa dimengerti). 

Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari 

taksonomi. Benyamin S. Bloom dan D. Krathowhl (1964 dalam Hamzah B. Uno, 

2007: 35) memilah taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni kawasan (1) 

kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotor. Dalam pembelajaran BCCT menggunakan 

taksonomi pembelajaran. Dengan penjelasan sebagai berikut 

a. Kawasan kognitif 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan rendah 

sampai ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan 

kognitif ini terdiri atas 6 (enam) tingkatan yang secara hierarki berurut dari yang 

paling rendah (pengetahuan) sampai yang paling tinggi (evaluasi) dan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1). Tingkat pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam menghafal atau 

mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah 

diterimanya. 

2). Tingkatan pemahaman (comperhension) 

Pemahaman disini diartikan kemampuan seseorang dalam mengartikan, 

menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya 

sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 
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 3). Tingkat penerapan (Application) 

Penerapan disini diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4). Tingkat analisis (Analysis) 

Penerapan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5). Tingkat sintesis (synthesis) 

Sintesis di sini diartikan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan sehingga terbentuk pola 

baru yang lebih menyeluruh. 

6). Tingkat evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi di sini diartikan kemampuan seseorang dalam membuat perkiraan 

atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau kemampuan yang 

dimiliki. 

b. Kawasan Afektif (Sikap Dan Perilaku) 

Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-

nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan 

afeksi ini ada lima, dari yang paling sederhana ke yang kompleks adalah sebagai 

berikut: 
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 1). Kemauan menerima  

Kemauan menerima merupakan kegiatan untuk memperlihatakan 

suatu gejala atau rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku 

mendengar musik, atau bergaul dengan orang yang memiliki ras yang 

berbeda. 

2). Kemauan menanggapi 

Kemauan menaggapi merupakan kegiatan yang menunjuk pada 

partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas 

terstruktur, menaati peraturan, mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan tugas 

di laboratorium atau menolong orang lain. 

3). Berkeyakinan 

Berkeyakianan dengan kemauan menerima sistem tertentu pada diri 

individu. Seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi 

(penghargaan) terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau kesungguhan (komitmen) 

untuk melakukan suatu kehidupan sosial. 

4). Penerapan karya 

Penerapan karya berkenaan dengan penerimaan terhadap berbagai 

sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang 

lebih tinggi. Seperti menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan 

tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang telah dilakukan, 

memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, atau 

menyadari peranan perencanaan dalam memecahkan suatu permasalahan.   
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 5). Ketekunan dan ketelitian. 

Ketekunan dan ketelitian ini adalah tingkatan afeksi yang tertinggi. 

Pada taraf ini individu yang sudah memiliki sistem nilai selalu 

menyelaraskan perilakunya sesuai dengan suistem nilai yang dipegangnya. 

Seperti bersikap obyektif dalam segala hal. 

c. Kawasan Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan ketrampilan 

(skill) yang berasifat manual atau motorik. Sebagaimana kedua domain yang 

lain, domain ini juga mempunyai berbagai tingkatan. Urutan tingkatan dari yang 

paling sederhana sampai yang paling kompleks (tertinggi) adalah: 

1). Persepsi 

Persepsi berkenaan dengan penggunaan indra dalam melakukan 

kegiatan. Seperti mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang sumbang, 

menghubungkan suara musik dengan tarian tertentu. 

2). Kesiapan 

Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu kegiatan 

(set). Termasuk di dalamnya mental set (kesiapan mental), physical set 

(kesiapan fisik), atau emotional set (kesiapan emosi perasaan) untuk 

melakukan suatu tindakan. 

3). Mekanisme 

Mekanisme berkenaan dengan penampilan respon yang sudah 

dipelajari dan menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan 
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 menunjukkan kepada suatu kemahiran. Seperti menulis halus, menari, dan menata 

laboratorium. 

4). Respon terbimbing  

Respon terbimbing seperti meniru (imitasi) atau mengikuti, 

mengulangi perbuatan yang diperintahkan atau ditujukan oleh orang lain, 

melakukan kegiatan coba-coba (trial and error). 

5). Kemahiran 

Kemahiran adalah penampilan gerakan motorik dengan ketrampilan 

penuh. Kemahiran yang dipertujukan biasanya cepat, dengan hasil yang baik, 

namun menggunakan sedikit tenaga. Seperti ketrampilan menyetir kendaraan 

bermotor. 

6). Adaptasi 

Adaptasi berkenaan dengan ketrampilan yang sudah berkembang pada 

diri individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi (membuat 

perubahan) pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Hal 

ini terlihat seperti pada orang yang bermain tenis, pola-pola gerakan 

disesuaikan dengan kebutuhan mematahkan permainan lawan. 

7). Originasi 

Originasi menunjukkan kepada penciptaan pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Biasanya hal ini dapat 

dilakukan oleh orang yang sudah memiliki ketrampilan tinggi seperti 

menciptakan mode pakaian, koposisi musik, atau menciptakan tarian. 
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 Menurut Ella Yulaelawati (2004: 48) desain pembelajaran dapat dimaknai 

dari berbagai sudut pandang  misalnya disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan 

sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian 

dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan 

pelaksanaanya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk 

menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan 

situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan 

mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai 

sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan 

sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu 

belajar. 

Desain pembelajaran sebagai proses, merupakan pengembangan sistematis 

tentang spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran dan teori 

belajar untuk menjamin mutu pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses 

keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. 

Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan dan kegiatan pembelajarannya, 

uji coba dan penelitian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. 

 
2. Pembelajaran Anak Usia Dini ( PAUD ) 

 
Menurut Slamet Suyanto (2005: 1) PAUD adalah investasi  yang sangat  besar 

bagi keluarga dan juga bangsa. Anak-anak adalah generasi  penerus  keluarga dan 

sekaligus  penerus bangsa. Betapa  bahagianya orang tua yang melihat anak-anaknya  

berhasil, baik dalam pendidikan, berkeluarga, bermasyarakat, maupun berkarya. 
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 PAUD sangat penting bagi setiap keluarga  demi menciptakan  generasi  penerus  

keluarga yang baik  dan berhasil.  

PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat  

berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. Anak dapat 

dipandang sebagai individu yang baru mulai mengenal dunia. Ia  belum mengetahui  

tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang  dunia. Ia 

juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami  orang 

lain. Anak perlu dibimbing  agar mampu memahami  berbagai hal tentang dunia dan 

isinya. Ia juga  perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat 

melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup  di masyarakat.  

Interaksi  anak dengan benda  dan orang lain diperlukan  agar anak mampu 

mengembangkan  kepribadian, watak, dan akhlak yang mulia.  Usia dini merupakan 

saat yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, agama,  

etika,  moral, dan sosial yang berguna  untuk kehidupan  anak selanjutnya. 

Menurut Slamet Suyanto (2005: 7) mendidik anak usia dini gampang-gampang  

susah. Kadang kita memberikan fasilitas belajar yang mahal dan berharap anak 

belajar banyak, tetapi kenyataannya anak justru tidak belajar. Kadang dengan  

mainan yang sangat  sederhana  dan murah anak-anak sangat tertarik  dan ingin  tahu 

banyak  tentang  mainan itu  beserta  mekanisme  kerjanya. Bermain  sambil belajar  

merupakan esensi bermain yang menjiwai setiap kegiatan pembelajaran bagi PAUD. 

Esensi bermain meliputi perasaan senang, demokratis, aktif, tidak terpaksa, dan 

merdeka. Pembelajaran hendaknya disusun menyenangkan, membuat anak tertarik  

untuk ikut serta, dan tidak terpaksa. Guru sebaliknya  memasukkan  unsur-unsur  
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 edukatif dalam kegiatan  bermain  tersebut sehingga anak secara tidak sadar telah  

belajar berbagai  hal. 

Menurut Martuti (2009: 16) pada hakikatnya belajar harus berlangsung  

sepanjang hayat. Untuk  menciptakan  generasi yang berkualitas, pendidikan  harus 

dilakukan  sejak usia dini  yang dalam hal ini dapat melalui  pendidikan anak usia 

dini (PAUD), yaitu  pendidikan  yang ditujukan  bagi anak  sejak lahir hingga  usia 

enam tahun. PAUD menjadi sangat  penting  mengingat  potensi  kecerdasan dan 

dasar-dasar perilaku  seseorang terbentuk  pada rentang  usia ini. Sedemikian  

pentingnya  masa ini sehingga usia dini  sering disebut the golden age (usia emas). 

Kemampuan terhebat dari manusia dalam menyerap berbagai pelajaran  

berlangsung ketika manusia masih berusia di bawah lima tahun. Di Indonesia 

terutama,  pada umumnya seorang anak  mulai mengikuti program pendidikan  yang 

berkurikulum setelah menginjak usia 2 tahun atau bahkan 4 tahun, yaitu dengan 

memasuki pendidikan  prasekolah seperti play group atau sejenisnya. Sementara itu, 

sebelumnya kebanyakan anak dibiarkan belajar tanpa kurikulum yang direncanakan. 

Kebanyakan orang tua berpikir bahwa  pada usia  tersebut  masih terlalu  muda bagi  

anak  untuk belajar. 

Pembelajaran  generik adalah program  pendidikan anak usia dini (lahir – 6 

tahun) secara holistik dapat dipergunakan memberikan layanan kegiatan 

pengembangan pendidikan anak pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak  

dini usia. Kegiatan pendidikan adalah serangkaian proses pendidikan yang dilakukan 

secara terencana untuk mencapai hasil belajar sebagai pelaksanaan dari menu 

pembelajaran. Pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
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 kepada anak sejak dini usia yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan  dalam memasuki pendidikan  dasar dan  kehidupan 

tahap berikutnya. Pengembangan anak dini usia  adalah upaya yang dilakukan  oleh 

masyarakat dan atau pemerintah untuk membantu anak dini usia dalam 

mengembangkan  potensinya  secara holistik baik aspek  pendidikan, gizi maupun 

kesehatan (Depdiknas, 2007: 2). 

Taman penitipan anak adalah wahana pendidikan dan pembinaan 

kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu 

tertentu selama orangtuanya berhalangan  atau tidak memiliki waktu yang cukup 

dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain. Kelompok  bermain adalah 

salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk 

membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan yang diperlukan bagi anak dini usia dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan  selanjutnya, sehingga 

siap memasuki pendidikan dasar.  

Menurut Depdiknas (2007: 10), dalam menyusun  rencana kegiatan  

pendidikan diarahkan pada tiga peran pendidikan anak dini usia, yaitu : 

a. Pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak. Anak harus diberikan  

kesempatan untuk belajar secara optimal, kapan saja dan di mana saja. 

Implementasinya terwujud dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mendengar, melihat mengamati, dan menyentuh benda-benda di sekitarnya.  
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 b. Pendidikan sebagai proses sosialisasi. Pendidikan bukan hanya untuk 

mencerdaskan dan membuat anak terampil, tetapi juga membuat anak menjadi 

manusia yang bertanggung jawab, bermoral, dan beretika. Pendidikan  

mempersiapkan anak untuk  mampu  hidup sesuai dengan tuntutan zaman di 

masa depan. 

c. Pendidikan berperan sebagai proses pembentukan kerjasama. Dengan 

pembelajaran, anak  dapat mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial 

yang saling melengkapi. Manusia membutuhkan orang lain karena secara 

individual mempunyai kekurangan dan di sisi lain memiliki kelebihan yang 

dapat memberikan  nilai tambah bagi orang lain. 

Menurut Depdiknas (2007: 11) kegiatan pendidikan anak dini usia 

hendaknya memperhatikan 9 kemampuan belajar anak yang meliputi: 

a. Kecerdasan linguistik (linguistic intelligence) yang dapat berkembang bila 

dirangsang melalui berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, dan 

bercerita. 

b. Kecerdasan logika-matematik (logicomathematical intelligence) yang dapat  

dirangsang melalui kegiatan menghitung, membedakan bentuk, menganalisis 

data dan bermain dengan benda-benda. 

c. Kecerdasan visual-spasial (visual spatial intelligence) yaitu kemampuan ruang  

yang dapat dirangsang melalui bermain balok-balok, dan bentuk-bentuk 

geometri, melengkapi puzzle, menggambar,  melukis,  menonton film maupun 

bermain dengan daya khayal (imajinasi). 
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 d. Kecerdasan musikal (musical/rhythmic intelligence) yang dapat dirangsang  

melalui irama, nada, birama, berbagai bunyi dan bertepuk  tangan. 

e. Kecerdasan kinestetik (bodily/kinesthetic intelligence) yang dapat  dirangsang  

melalui  gerakan, tarian, olahraga, dan terutama gerakan tubuh. 

f. Kecerdasan  naturalis (naturalist intelligence) yaitu  mencintai keindahan  alam, 

yang dapat dirangsang melalui pengamatan lingkungan, bercocok tanam,  

memelihara binatang, termasuk  mengamati fenomena  alam seperti hujan, angin, 

banjir, pelangi, siang malam, panas dingin,  bulan matahari. 

g. Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) yaitu kemampuan untuk 

melakukan hubungan antar manusia (berkawan) yang dapat dirangsang  melalui 

bermain bersama teman, bekerjasama, bermain peran, dan memecahkan  

masalah, serta menyelesaikan konflik. 

h. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence) yaitu kemampuan 

memahami diri sendiri yang dapat dirangsang melalui  pengembangan  konsep 

diri, harga diri, mengenal diri sendiri, percaya diri, termasuk kontrol diri dan 

disiplin. 

i. Kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) yaitu kemampuan mengenal dan 

mencintai  ciptaan Tuhan, yang dapat dirangsang  melalui penanaman  nilai-nilai 

moral dan agama. 

 
3. Pendekatan Beyond  Centers and Circles Time  

Beyond Centers  and Circles Time (BCCT) yang diterjemahkan  menjadi 

pendekatan sentra dan saat lingkaran merupakan suatu pendidikan dalam 

penyelenggaraan  pendidikan anak usia dini  yang dikembangkan  berdasarkan  hasil 
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 kajian teoritis dan pengalaman empiris. Model pembelajaran BCCT ini harus  

didasarkan pada prinsip-prinsip dan tahap perkembangan  anak  yang mengacu  pada 

perkembangan potensi dan minat setiap anak melalui penyediaan lingkungan  belajar 

yang kaya,  dan memasukkan  esensi bermain pada setiap pembelajarannya.  Esensi 

bermain  yang meliputi perasaan senang, bebas, dan merdeka  harus menjiwai  setiap 

pembelajaran (Martuti, 2009: 78). 

Menurut Martuti (2009: 84) prinsip  beyond centers and circles time 

meliputi: (a) keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan teori dan 

pengalaman empirik. (b) setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk 

merangsang  seluruh  aspek  kecerdasan anak (kecerdasan jamak) melalui bermain  

yang terencana  dan terarah  serta dukungan  pendidik. (c) menempatkan  penataan 

lingkungan bermain sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif,  

kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. (d) 

menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajaran. (e) 

mempersyaratkan pendidik dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan 

sebelum  menerapkan metode ini. (f) melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu 

kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di rumah. 

Pendekatan Sentra dan Lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berfokus pada anak yang dalam proses  

pembelajarannya berpusat  di sentra  main dan saat anak  proses  pembelajarannya 

berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran  dengan menggunakan 4 jenis 

pijakan (scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak, yaitu (1) pijakan 

lingkungan main, (2) pijakan sebelum main, (3) pijakan selama main, dan (4) 
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 pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang 

disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak yang diberikan sebagai pijakan 

untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sentra main adalah zona  atau area 

main anak yang dilengkapi  dengan seperangkat alat main yang  berfungsi sebagai 

pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 

jenis main, yaitu (1) main sensorimotora atau fungsional, (2) main peran, (3) main 

pembangunan. Saat lingkaran adalah saat dimana pendidik (guru) duduk bersama 

anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang 

dilakukan sebelum dan sesudah main (Depdiknas, 2006: 2).  

Penyelenggaraan  pendidikan anak usia dini  didasarkan  atas prinsip-prinsip  

sebagai berikut (Depdiknas, 2006: 2): 

a. Berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran harus selalu  

ditujukan  pada pemenuhan kebutuhan perkembangan anak secara individu. 

b. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Dengan bermain yang 

menyenangkan dapat merangsang anak untuk melakukan eksplorasi dengan 

menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak menemukan 

pengetahuan dari benda-benda yang dimainkannya. 

c. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi 

tercermin melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius dan 

konsentrasi. 

d. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Lingkungan harus 

diciptakan menjadi lingkungan yang menarik  dan menyenangkan  bagi anak  

selama mereka bermain. 
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 e. Mengembangkan kecakapan hidup anak. Kecakapan hidup diarahkan untuk 

membantu anak menjadi mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki 

keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupannya  kelak. 

f. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan 

sekitar. 

g. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang dengan mengacu pada prinsip-

prinsip perkembangan anak. 

h. Rangsangan pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek 

perkembangan. Setiap kegiatan anak sesungguhnya dapat mengembangkan  

berbagai aspek perkembangan/kecerdasannya. Tugas pendidik (guru) adalah 

memfasilitasi agar semua aspek perkembangan anak dapat berkembang  secara 

optimal. 

Langkah-langkah pelaksanaan pendekatan Beyond  Centers and Circles 

Time (BCC) (Martuti, 2009: 88): 

a. Persiapan 

Tempat dan alat permainan edukatif dipersiapkan sesuai dengan jenis sentra 

yang akan dibuka dan tingkatan usia anak. Secara administratif harus 

dipersiapkan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak. Orang 

tua juga harus dipersiapkan dengan pengenalan metode pembelajaran agar orang 

tua tidak protes dan menganggap kegiatan anaknya hanya bermain saja. Orang 

tua dikenalkan pada setiap sentra main yang disiapkan untuk anak, agar 

merasakan sendiri nuansanya. Kegiatan ini dilakukan setiap awal tahun ajaran 

baru sebelum anak mulai belajar. 
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 b. Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan pembelajaran sentra-sentra main handaknya dibuka secara 

bertahap, sesuai dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung lainnya. Tiap 

sentra dilengkapi dengan alat permainan edukatif. Setiap kelonpok anak digilir 

untuk bermain di sentra sesuai dengan jadwal. Setiap kelompok anak dalam satu 

harinya bermain di satu sentra saja kemudian diberikan variasi dan kesempatan 

main yang cukup kepada setiap anak agar tidak bosan dan tidak berebut. 

Menurut Martuti (2009: 90) proses pembelajaran PAUD dengan pendekatan 

BCCT meliputi: penataan lingkungan main, penyambutan anak, main pembukaan, 

transisi 10 menit, kegiatan inti di masing-masing kelompok, makan bekal bersama, 

dan kegiatan penutup. Berdasarkan uraian pendapat tersebut tentang proses 

pembelajaran PAUD dengan menggunakan pendekatan BCCT dapat 

diuraian/dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penataan lingkungan main 

Sebelum anak datang, pendidik menyiapkan bahan dan alat main yang akan 

digunakan sesuai rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun untuk 

kelompok anak yang dibinanya. Kemudian menata alat dan bahan main yang 

akan digunakan sesuai dengan kelompok anak yang dibinanya. Kemudian alat 

dan bahan main yang akan digunakan sesuai dengan kelompok usia yang 

dibimbingnya. Penataan ini harus mencerminkan rencana pembelajaran yang 

sudah dibuat. Artinya tujuan yang ingin dicapai anak selama bermain dengan alat 

main tersebut 
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 Semua anak menyukai kegiatan bermain, tetapi tidak semua anak bermain dengan 

cara yang sama. Beberapa anak lebih meyukai kegiatan bermain aktif dari pada 

bermain pasif. Ada pula alat yang lebih populer uantuk anak-anak tertentu dari 

pada alat permainan lainnya. Hurlock (dalam murti, 2008:57) mengamati adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhi variasi kegiatan bermain yang dilakukan 

anak yang antara lain: (1) kesehatan, (2) perkembangan notorik, (3) inteligensi, 

(4) jenis kelamin, (5) lingkungan dan taraf sosial ekonomi, (6) alat permainan. 

b. Penyambutan anak 

Adanya pendidik yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan anak 

kemudian anak-anak langsung diarahkan untuk bermain bebas dulu dengan 

eman-teman lainnya sambil menunggu kegiatan dimulai. Sedangkan orang 

tua/pengasuh sudah tidak bergabung dengan anak 

c. Main pembukaan 

Kegiatan main pembukaan berlangsung sekitar 15 menit. Pendidik menyiapkan 

seluruh anak dalam lingkaran, kemudian menyebutkan kegiatan pembuka yang 

akan dilakukan. Kegiatan pembjka bisa berupa permainan tradisional, gerak 

dengan musik dan sebagainya.  

d. Transisi 10 menit 

Setelah selesai main pembukaan, anak diberu waktu untuk pendinginan dengan 

cara bernyanyi dalam lingkaran, bermain tepuk tangan atau membuat permainan 

tebak-tebaan. Ini dilakukan agar anak kembali tenang. Kemudian secara 

bergiliran anak dipersilakan untuk minum atau kekamar kecil. Kesempatan ini 

bisa digunakan untuk membiasakan anakhidup bersih 
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 e. Kegiatan inti di masing-masing kelompok 

1) Pijakan pengalaman sebelum main 

Pendidik mengajak anak duduk melingkar kemudian memberi salam pada 

anak-anak, menanyakan kabar anak-anak, menanyaan siapa yang tidak hadir 

kemudian melakukan doa bersama dipimpin oleh salah satu anak yang 

ditugaskan secara bergilir. Tema yang akan dipelajari hari ini harus 

disampaikan dan diberikan gambaran tentang tema tersebut. 

2) Pijakan pengalaman selama anak main 

Selama anak-anak bermain, pendidik berkeliling sambil mengamati dan jika 

ada anak yang belum bisa menggunakan bahan/alat hendaknya diberi contoh 

bagaimana caranya dan memberi dukungan positif atas pekerjaan yang 

dilakukan anak serta memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan. 

3) Pijakan pengalaman setelah main 

Jika waktu main habis, anak-anak diberu tahu saatnya membereskan alat dan 

bahan yang digunakan dengan melibatkan mereka. Jika belum terbiasa, 

buatlah permainan yang menstimulasi anak untuk ikut membereskan. 

f. Makan bekal bersama 

Setiap pertemuan diusahakan ada kegiatan makan bersama yang dibawa oleh 

masing-masing anak.Sekali dalam satu bulan diupayakan ada makanan yang 

disediakan untuk perbaikan gizi. Sebalum mulai makan pendidik mengecek 

apakah ada anak yang tidak membawa makanan, jika ada tawarkan siapa yang 

mau berbagi pada temannya. Kesempatan ini dapat digunakan untuk 

mengajarkan tata cara makan yang baik, memberitahukan jenis makanan yang 
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 baik dan kurang baik dan mengajarkan hidup bersih dengan membereskan bekas 

makanan dan membuang bungkus makanan ketempat sampah. 

g. Kegiatan penutup 

Setelah selesai makan, semua anak berkumpupl membentuk lingkaran lagi, 

pendidik dapat mengajak anak menyanyi atau membaca puisi kemudian 

menyampaikan rencana kegiatan esok harinya, dan menganjurkan anak untuk 

bermain yang sama dirumah masing-masing. Secara bergiliran anak diberi 

kesempatan untuk memimpin doa penutup. 

 
4. Perkembangan  Anak Usia Dini  

 
Perkembangan kognitif terdiri dari 4 langkah menurut Elliott, Stephen N., 

Thomas R. Kratochwill. Joan  Littlefield Cook, dan Joh  F. Travers (2000: 36) yang 

menyatakan bahwa: 

(1) The Sensorimotor Period. The sensorimotor period extends from 
birth to about 2 years old. The cognitive development  of infants and toddlers 
comes  mainly through their use of their  bodies and their senses as they 
explore the environment, hence the  label sensorimotor. Infants “know” in the 
sense of recognizing  or anticipating  familiear, recurring objects and 
heppenings, and they “think” in the sense of  behaving  toward these objects 
and events with mouth,  hand,eye, and other sensory mtor instruments in 
predictable, organized and often adaptive ways. (2) The Preoperational 
period. When piaget referred to operations (as in the term preoperational), he 
meant actions that we perform mentally to gain  knowledge. Preoperational, 
then refers  to a child who has begun to use symbols (such as language) but is 
not yet capable of mentally manipulating them. (3) The Concrete operational 
period. Children  at the concrete operational stage (which  should be the level 
of Marsha Warren’s class) demonstrate striking  differences in their  thinking  
as compared with  children at the  preoperational stage.  Between 7 and 11 or 
12 years of age, children  overcome the limitations  of preoperational thinking  
and accomplish true mental  operations. Students can now reverse their  
thinking and group objects into classes.  Cognitive  limitations at the  concrete 
operations stage still  exits, however. Children  can perform mental operations  
only on concrete (tangible) objects or events, and  not on verbal statements. (4) 
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 The Formal  operational period According to Piaget, the  formal operational 
period, during  which  the beginnings of logical  abstract thinking  appear,  
commences at about 11 or 12 years  of  age. During  this period  youngsters 
demonstrate  an ability to reason  realistically about the  future and to 
consider possibilities that they  actually doubt.  Adolescents look for  relations, 
they separate the  real from  the possible, they test their  mental  solutions to 
problem, and they feel  comfortable with  verbal statements.   

 

((1) Periode Motorik. Periode motorik terjadi dari lahir sampai anak umur 2 tahun. 

Periode motorik terjadi perkembangan karena penggunaan tubuh dan perasaan 

terhadap lingkungan yang merangsang sensori-motor. Perkembangan tersebut dapat 

diketahui dari kebiasaan, menyadari objek/kejadian dan pikiran tentang 

objek/kejadian dengan mulut, tangan, mata dan instrumen sensori-motor yang dapat 

diatur, dan cara adaptasi. (2) Periode Pre Operasional. Periode pre operasional di 

mana seseorang mulai beraktivitas untuk mendapatkan pengetahuan. Seorang anak 

mulai menggunakan simbol (bahasa) tetapi belum bisa mengatakan secara sempurna. 

(3) Periode Operasional Konkrit mempunyai pola pikir berbeda dengan anak tahap 

pre operasional. Anak umur  7 - 11/12 tahun, dengan ciri-ciri yaitu bisa berpikir 

sendiri dan melakukan operasional mental secara sempurna (dibagi dalam kelas-

kelas di sekolah) dan belum bisa berkonsentrasi pada perkataan verbal (masih dalam 

bentuk objek).  (4) Periode Operasional Formal dengan umur  11-12 tahun, 

dengan ciri-ciri yaitu mulai berpikir logis, muncul pikiran abstrak, mempunyai 

kemampuan untuk merespon tentang masa depan dan menyadari kemungkinan-

kemungkinan, dan mampu menguji masalah dan dapat mengerti berbagai 

pernyataan). 

Perkembangan anak cepat sekali sebelum mereka masuk sekolah taman kanak-

kanak  dan sekolah dasar, yaitu antara  umur 3-6 tahun. Dalam tahun-tahun ini, 
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 mereka mulai  menggunakan  keterampilan fisik untuk  mencapai tujuan. Secara 

kognitif  mereka mulai  berkembang  dan mengerti sekolah dari hubungan mereka 

dengan dunia sekitar. Pada umur 6 tahun anak-anak dapat berbicara hampir 

sempurna, tidak hanya mengungkapkan  keinginannya dan kebutuhan  mereka, tetapi 

juga menyampaikan  ide-ide dan pengalaman-pengalaman mereka. Secara sosial 

anak-anak belajar aturan-aturan  dan tingkah laku  yang diinginkan  orang dewasa 

dan makin bertambah setelah berhubungan dengan anak-anak lain (Sri Esti Wuryani 

Djiwandono, 2008: 70). 

a. Perkembangan fisik  

Perkembangan fisik anak ditandai dengan hilangnya ciri-ciri perut yang 

menonjol, seperti  halnya kaki dan tubuh yang berkembang  lebih cepat  daripada 

kepala mereka. Selama masa ini, anak-anak  juga mengalami  perkembangan  

yang menunjuk sebelah sisi tubuh,  hal ini dapat  diobservasi ketika mereka  

menggunakan  tangan yang satu  lebih sering dan lebih cepat  dari yang lain. 

Prestasi fisik yang penting dalam masa ini adalah  bertambahnya  kontrol  anak 

terhadap  gerakan-gerakan motor dari yang tidak  karuan  menjadi teratur dan 

terarah (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 71).  

b. Kemampuan Kognitif  

Perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan  otak dan 

sistem nervous dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya. Tahap-tahap  perkembangan kognitif adalah 

sebagai berikut (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 72): 

1) Tahap Sensori Motorik 
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 Perkembangan kognitif dalam tahap  sensori motorik mulai usia 0 – 2 tahun adalah 

ketidaktepatan objek (permanensi objek) yang belum penuh berkembang. 

Permanensi objek menunjuk pada kemampuan untuk menghadirkan objek, 

apakah ini ada atau tidak. Permanensi objek diperlukan sebelum anak dapat 

menyelesaikan masalah, atau sebelum  mereka berpikir  dengan apa yang 

dikeluarkan dari dalam otak mereka,  dan menggunakan simbol-simbol  

mental atau kesan-kesan.  

2) Tahap Praoperasional (2 – 7 tahun) 

Perbedaan penting antara tahap sensori motorik dan tahap praoperasional 

adalah pada perkembangan  dan penggunaan  simbol dan kesan dari dalam  

(internal). Perkembangan  pikiran, seperti pembentukan  ketepatan objek,  

ditandai dengan dipisahkannya garis antara tahap sensori motorik dan  tahap 

praoperasional. Pikiran yang ada dalam otak mungkin  sebagai tanda  dari 

kesadaran diri. Dalam tahap praoperasional, anak menunjukkan penggunaan 

fungsi simbol yang lebih besar. Perkembangan bahasa bertambah secara 

dramatis  dan permainan imajinasi menjadi lebih tampak. Berpikir egosentris  

adalah salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh anak-anak dalam tahap 

praoperasional. Keterbatasan tambahan adalah  ketidakmampuan mereka 

untuk memahami lebih dari satu aspek  masalah yang pada waktu  yang 

sama. 

c. Perkembangan Bahasa 

Pada mulanya  anak hanya  mengucapkan  satu kata,  misalnya pergi,  naik, dan 

jalan. Segera sesudah itu mereka mulai mengatur kata-kata  dalam kalimat  
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 dengan menggunakan dua kata yang sederhana yang disebut telegraphic speech, 

yaitu  papa pergi,  ingin minum. Dari kata  ini,  tumbuh keterampilan berbahasa 

dan perbendaharaan  kata sekitar 8.000 kata, dan mereka dapat menggunakannya 

dalam bahasa sekitar 4.000 kata ketika mereka masuk sekolah dasar. 

Perkembangan bahasa verbal atau bahasa yang diucapkan tidak hanya 

memerlukan belajar kata-kata, tetapi juga belajar tata bahasa dan aturan-aturan  

dalam membuat kalimat (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 76).  

d. Perkembangan Sosioemosional 

Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak  tumbuh dari hubungan  mereka 

yang erat dengan orang tua atau pengasuh-pengasuh lain, termasuk ke anggota 

keluarga. Interaksi  sosial diperluas dari rumah ke tetangga, dan dari taman 

kanak-kanak ke sekolah dasar. Orang tua  selalu mempunyai pengaruh yang 

paling kuat pada anak-anak. Setiap orang tua mempunyai gaya tersendiri dalam 

hubungannya dengan anak-anaknya, dan ini mempengaruhi perkembangan  

sosial anak-anak (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 77).  

e. Perkembangan Moral  

Masyarakat tidak dapat berfungsi tanpa aturan-aturan yang menyatakan  

bagaimana orang berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bagaimana  

orang bergaul  dengan orang  lain, dan bagaimana menghindari supaya tidak  

melukai orang lain. Belajar berperilaku dengan cara yang disetujui  masyarakat 

merupakan proses yang panjang, lama, dan terus berlanjut  sampai masa remaja. 

Belajar  berperilaku  merupakan salah satu tugas perkembangan  yang penting  di 

masa kanak-kanak.  Jika  kita berada di tengah  anak-anak yang sedang bermain 
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 dan kita mencoba untuk memperhatikan, mereka terlihat  sudah tahu  tentang 

aturan-aturan  permainan (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 80). 

 
5. Kecerdasan Linguistik 

 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 96) kecerdasan merupakan 

kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. 

Kecerdasan juga merupakan kecakapan untuk mengembangkan  masalah baru  untuk 

dipecahkan, dan untuk membuat  sesuatu atau  melakukan  sesuatu  yang bermanfaat  

di dalam  kehidupannya. Kecerdasan linguistik merupakan  kecakapan  berpikir  

melalui kata-kata, menggunakan bahasa  untuk menyatakan  dan memaknai arti yang 

komplek.  

Menurut Martuti (2009: 131) permainan yang dapat mengembangkan  

kecerdasan linguistik verbal diantaranya: bercerita/mendongeng, membaca puisi atau 

berdeklamasi, bemain  peran, menyanyi, dan pengenalan bahasa asing. Berdasarkan 

uraian pendapat Martuti (2009: 131) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bercerita/ mendongeng 

Metode  bercerita ini bertujuan agar anak  mampu menangkap  cerita dan  atau 

menceritakannya kembali. Guru  dapat mendongeng  secara lisan  tanpa media 

atau alat bantu, membacakan cerita/dongeng dari buku bergambar, atau memutar 

CD dongeng. Dongeng  ini bisa  berupa  cerita rakyat,  cerita binatang,  cerita 

wayang, atau cerita yang  digubah  sendiri.  

b. Membaca puisi atau berdeklamasi 
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 Permainan ini bertujuan mengajarkan anak untuk menghayati kalimat  sederhana 

dalam puisi yang dia  ucapkan. Puisi sebaiknya dipilih yang temanya  sederhana,  

bisa dari sumber lain, misalnya majalah/buku, atau dari gubahan sendiri. 

Sebaiknya dipilih yang  maknanya  sudah bisa  ditangkap  anak.  

c. Bermain peran  

Permainan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak akan kemampuan  

menyampaikan  sesuatu secara verbal  dan menjalankan  sebuah peran.  

d. Menyanyi 

Syair lagu yang sering  dinyanyikan dapat menambah perbendaharaan kata anak. 

Menyanyi juga dapat menjadi media untuk menyampaikan  suatu pesan yang 

dikemas  secara menarik, sekaligus pengenalan  terhadap nilai  seni. Jika tersedia 

alat musik, diiringi nyanyian anak-anak dengan musik, itu akan menambah  

kegembiraan bagi mereka. 

e. Pengenalan  bahasa asing  

Dengan sekali  waktu  menyapa  atau menggunakan  istilah  bahasa asing  maka 

akan dapat menambah perbendaharaan kata anak. Ini juga sekaligus  

mengenalkan anak akan bahasa lain di luar bahasa yang selama ini  mereka 

kenal, yakni bahasa daerah dan bahasa nasional. Bisa juga  mengajarkan  warna 

atau  nama hari dalam bahasa lain.  

Menurut Martuti (2008: 80) strategi yang memberikan penekanan aktivitas 

linguistik-verbal terbuka, akan membantu anak-anak untuk mengeluarkan 

kecerdasan linguistik-verbalnya. Strategi untuk kecerdasan linguistik-verbalnya ini, 

bisa jadi merupakan salah satu strategi yang paling mudah untuk dikembangkan, 
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 misalnya mendongeng, bahasa asing, curah pendapat, menulis. Berdasarkan uraian 

pendapat Martuti (2008: 80) di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mendongeng.  

Mendongeng sudah menjadi tradisi dalam sejarah peradabab manusia 

untuk menyampaikan suatu pengetahuan. Konsep dasar ilni juga mampu 

diterapkan utnuk menjelaskan pengetahuan yang bersifat sosial, tetapi juga dapat 

diterapkan untuk menjelaskan pengetahuan yang bersifat sosial, tetapi juga dapat 

diterapkan untuk menjelaskan pengetahuan yang bersifat eksakta. Untuk 

membuat cerita atau dongeng yang menarik sebaiknya anak-anak dibawa ke 

sebuah perjalanan fanrasi dan fiktif. Langkah yang perlu dipersiapkan, pertama, 

buatlah daftar intisari dari konsep dan ide serta tujuan yang hendak dimasukkan 

ke dalam cerita. Kedua, gunakan imajinasi secara kreatif untuk menciptakan latar 

belajang, lokasi, plot cerita dan karakter-karakter dari cerita ini. ketiga, seringlah 

berlatih mendongeng di hadapan teman, ataupun di depan kaca. Satu hal yang 

harus disadari untuk membuat sebuah dongeng menarik adalah kreativitas dan 

ketulusan, sehingga ruh dari cerita akan lebih mudah ditangkap oleh anak. 

b. Bahasa yang asing.  

Memberi kejutan kepada anak dengan sapaan menggunakan bahasa yang 

asing bagi mereka setiap pagi selama beberapa minggu sangat membantu 

mengembangkan kecerdasan bahasa. Kemudian di waktu yang lagi gunakanlah 

bahasa lain, bila perlu gunakan bahasa daerah. Akan lebih baik jika sekali waktu 

kita menyampaikan sebuah topik pelajaran menggunakan bahasa daeraah seperti 

jawa, sunda, betawi atau bahasa asing yang mereka belum tahu. 
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 c. Curah pendapat.  

Curah pendapat (brain storming) bisa tentang apa saja, misalnya jenis 

olahraga yang ingin dilakukan, jenis permainan, dan sebagainya. Peraturan dasar 

untuk sebuah curah pendapat adalah keluarkan dan bagikan semua yang ada 

dalam pikiran dan angan-angan yang berhubungan dengan topik pembicaraan, 

jangan memberi saran atau kritik selama curah pendapat. Dan setiap ide yang 

keluar harus dihargai dan dihitung sebagai alternatif. Strategi ini memungkinkan 

anak dengan mengeluaran ide dan menerima pengakuan atas pemikirannya. 

d. Menulis.  

Menulis sebearnya dapat secara rutin dikerjakan oleh anak-anak untuk 

merekam perasaan, tulisan, atau gambaran mental yang merka miliki, apa pun 

bentuknya. Untuk anak-anak yang kecil, mereka tidak memerlukan kata-kata. 

Hasil karya ini bisa diumumkan, ini bertujuan agar anak tidak merasa bahwa 

membuat karya tulis sebagai pemenuhan tugas dan rutinitas belaka, tetapi sarana 

yang sangat berguna untuk berkomuikasi dan memengaruhi orang lain. 
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 B. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

Bagan Kerangka Berpikir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Perencanaan Beyond  Centers And Circles Time (BCCT) 

Salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini  jalur non  formal, 

yang menyelenggarakan  program  pendidikan sekaligus program  kesejahteraan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun (dengan prioritas anak usia dua  

sampai  empat  tahun).  Pendidikan  anak  usia  dini  bukan  sekedar mengetahui  

tingkat  kemampuan  atau  tingkat  perkembangan  anak  pada setiap  tingkat  

usia  tertentu,  tetapi  harus mengetahui mekanisme perkembangan anak pada 

semua aspek perkembangan  tersebut untuk dapat dioptimalkan.   

2. Pelaksanaan  Beyond  Centers And Circles Time (BCCT) 

Pelaksanaan proses pembelajaran PAUD non formal telah mengacu pada 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,  

Departemen Pendidikan  Nasional  dengan  menerapkan  pendekatan sentra  dan  

saat  lingkaran,  telah mendapatkan  salinan.  Pendekatan sentra  dan  saat  

lingkaran  anak  dirangsang  untuk  secara  aktif  melakukan kegiatan  bermain  

sambil  belajar  di  sentra-sentra  pembelajaran.  Seluruh kegiatan  pembelajaran  

berfokus  pada  anak  sebagai  subyek  ”pembelajar”, sedangkan pendidik lebih 

Perencanaan BCCT Pelaksanaan BCCT Peningkatan 
Kecerdasan 
Linguistik  

Kendala  
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 banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator dengan memberikan pijakan-

pijakan.  

Pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini tidak bisa dilepaskan 

dari  peranan pendidik, dimana pendidik merupakan tokoh kunci dalam 

pelaksanaan pembelajaran dan memegang peranan yang sangat esensial.  

Berdasar pada pedoman penerapan Pendekatan  Sentra  dan  Saat  Lingkaran, 

disebutkan bahwa mempersyaratkan pendidik (guru/kader/pamong) dan  

pengelola  program  untuk  mengikuti pelatihan sebelum menerapkan metode  

ini. Hal  ini dimaksudkan agar penyimpangan di lapangan dalam penerapan 

metode ini dapat ditekan seminimal mungkin.  Dalam hal ini peran pendidik bagi 

anak usia dini adalah dapat memfasilitasi proses pembelajaran anak untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.   

Dalam satu sistem pendidikan anak usia dini jalur non formal telah    

menggunakan  standar  operasional yang baku dalam proses pembelajaran yaitu  

Pendekatan Sentra  dan Saat Lingkaran. Setiap proses  pembelajaran  ditujukan 

untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang  

terencana dan terarah serta dukungan pendidik yang memiliki kompetensi  untuk 

mencapai  pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Karena  metode 

ini memberikan berbagai kesempatan dan peluang bermain dimana  setiap anak  

difasilitasi  untuk  berkembang menuju  tingkat perkembangan optimalnya. 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena dalam mengkaji 

masalah, peneliti tidak menguji hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi 

mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Penelitian 

kualitataif diskreptif merupakan penelitian yang memusatkan pada deskripsi data 

yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari 

informan dan perilaku yang diamati.  Informan yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah dan guru pada Pendidikan Anak Usia Dini di Playgroup 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-shidiq desa Kedunganwaru, Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak. 

Menurut Lexy J. Moleong (2007: 4) 

 “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu  tersebut secara 
holistic (utuh)”. 

 
Dalam penelitian kualitatif, data yang diambil adalah berupa kata-kata tertulis 

atau lisan serta perilaku yang diamati dari objek penelitian, yang merupakan 

gambaran nyata dari penerapan pendekatan beyond conters and circles time (BCCT)  

guru pada Pendidikan Anak Usia Dini di Playgroup Aisyiyah Abu Bakar Ash-shidiq 

desa Kedunganwaru, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 
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 B. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian dilakukan di Playgroup Aisyiyah Abu Bakar Ash-shidiq (ABA) 

Desa  Kedungwaru, Kecamatan  Karanganyar Kabupaten Demak.   

 
C. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2002: 107) yang dimaksud dengan “Sumber data dalam 

penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”. Menurut Moleong  (2007: 157) 

bahwa “Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Peran dari 

sumber data sangatlah penting, karena berkaitan dengan bisa tidaknya data penelitian 

diperoleh. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan sumber 

data sebagai berikut: 

1. Informan 

Informan adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau 

keterangan-keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti.  Menurut Sutopo (2002: 

50) “Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, sebagai individu 

yang memiliki informasi”. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada 

yang diminta peneliti, tetapi  narasumber bisa lebih memiliki arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang narasumber miliki. Sumber data yang berupa  manusia di 

dalam penelitian kualitatif lebih tepat  disebut  sebagai informan daripada sebagai 

responden. Informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam 

mengungkapkan permasalahan penelitian. Yang dimaksud dengan informan dalam 

penelitian ini adalah guru dan siswa.  
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 2. Observasi 

Observasi terhadap kejadian-kejadian ,fenomena-fenomeja yang terjadi di 

Playgroup Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) Desa  Kedungwaru, Kecamatan  

Karanganyar Kabupaten Demak. Observasi terhadap pelaksanaan kegiatan,baik 

kegiatan yang telah terprogram maupun kegiatan yang muncul secara tiba-tiba tidak 

terprogram. 

3. Analisis Data Dokumen 

Menurut Sutopo (2002: 54)  “Dokumen adalah bahan tertulis yang 

bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, sedangkan arsip 

merupakan catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana dalam 

organisasi”. Dalam penelitian ini, dokumen dan arsip yang digunakan adalah 

catatan-catatan tertulis yang berupa struktur organisasi, ketenagakerjaan, dan 

aktivitas lainnya dalam Playgroup Aisiyah Abu Bakar Asyidiq (ABA) Desa  

Kedungwaru, Kecamatan  Karanganyar Kabupaten Demak.Arsip dandokumen 

tersebut dipilh yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Perbedaan  mendasar  antara  penelitian  kualitatif dengan kuantitatif  adalah 

bagaimana informasi (data) dikumpulkan. Data  inti yang dikumpulkan dalam 

penelitian semacam ini adalah perilaku yang nyata berupa penglihatan, pendengaran, 

pengajuan pertanyaan, dan  pengumpulan benda-benda. Karena itu, peneliti adalah 

instrumen kunci, yang langsung bertatap muka dengan orang-orang  yang terlibat  

dalam kajiannya. Penelitilah yang mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan 
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 segala penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perabaannya, dan 

pengecapannya (alat indera). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

 
1. Pengamatan  Berperan Serta 

 Pengamatan berperan serta (participant-observation) adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara peneliti melakonkan peran sebagai partisipan dalam 

latar budaya obyek yang sedang diteliti. Menurut Preissle-Goetz dan LeCompte 

(dalam Mantja, 2005: 55)  pengamatan  berperan serta  adalah proses pengamatan 

dengan cara peneliti memasuki latar (setting) atau suasana tertentu dengan tujuan 

melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa atau kejadian dalam latar itu 

memiliki hubungan. Dalam perannya itu, peneliti seringkali terlibat dalam peristiwa-

peristiwa yang terjadi bersama obyek kajian atau  partisipan. Peneliti baru dianggap 

berhasil apabila ia mampu mengintegrasikan  kerangka acuan  (frame  of reference) 

subyek  yang sedang  diteliti”.  

Penetapan peran dalam penelitian etnografi terutama pemilihan  peran yang 

tepat sangat diperlukan. Peran yang berbeda akan memberikan kesempatan yang 

berbeda pula dan tentunya akan diperoleh kualitas data yang berbeda pula. 

Pengamatan berperan serta  merupakan teknik penelitian yang digunakan oleh para 

ahli antroplogi atau ahli etnografi yang mempelajari  atau meneliti berbagai suku 

bangsa atau kelompok suku bangsa yang berbeda-beda. Pengamatan berperan serta 

memang memberikan manfaat  oleh karena kesempatan  merekam data yang diamati 

secara langsung, namun di pihak lain teknik ini juga memiliki dampak atau masalah, 
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 jika dibandingkan dengan teknik  pengamatan  yang tidak langsung,yaitu responden 

tidak menunjukkan kewajarannya. 

 
2. Wawancara  mendalam 

Patton (dalam Mantja, 2005:57) menegaskan bahwa “tujuan  wawancara 

adalah  untuk  mendapatkan  dan menemukan  apa yang terdapat  di dalam  pikiran 

orang lain. Kita melakukannya  untuk  menemukan  sesuatu yang  tidak mungkin  

kita peroleh  melalui  pengamatan  secara langsung”.  

Dalam penelitian kualitatif wawancara dilakukan secara bebas terkontrol 

artinya wawancara dilakukan secara bebas sehingga diperoleh data yang  luas dan 

mendalam, tetapi masih masih memperhatikan unsur terpimpin pada persoalan-

persoalan yang diteliti dalam hal inilah pedoman wawancara digunakan.  Menurut 

Bogdan dan Biklen ( dalam Mantja, 2005: 57) menyatakan bahwa:  

”Pedoman wawancara pada umumnya memberikan kesempatan 
timbulnya respon terbuka dan cukup luas bagi pengamat atau pewawancara 
untuk memperhatikan dan mengumpulkan data mengenai dimensi dan topik 
yang tak terduga oleh peneliti”  Bogdan dan Biklen, (dalam Mantja, 2005: 57). 

 
 Seperti halnya dalam teknik pengumpulan data dengan observasi, maka 

dalam wawancara inipun hasilnya dicatat dan direkam untuk menghindari terjadinya 

kesesatan recording. Di samping itu peneliti juga menggunakan teknik recall 

(ulangan) yaitu menggunakan pertanyaan yang sama tentang sesuatu hal guna 

memperoleh kepastian jawaban dari responden. Apabila hasil jawaban pertama dan 

selanjutnya sama maka dapat dijadikan data yang sudah final. 
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 3. Dokumentasi 

Dalam penelitian  kualitatif  data dokumen biasanya  dianggap  sebagai data 

sekunder, karena data  primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan 

pertama, yaitu subyek penelitian, partisipasi, atau informan. Dengan demikian, maka 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan 

dan wawancara, melainkan juga dengan teknik dokumentasi, walaupun kedua teknik 

itu dianggap sebagai teknik utama yang merupakan teknik yang paling dominan 

dipergunakan. Berbagai jenis informasi juga dapat diperoleh melalui dokumentasi, 

seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel media, klipping, 

proposal, agenda, memoranda, laporan perkembangan (progress report) yang 

dipandang relevan bagi penelitian yang sedang dikerjakan. Di bidang  pendidikan 

dokumen itu dapat berupa buku induk, rapor, studi kasus, model satuan pelajaran 

guru, dan sebagainya. Salah satu dokumen yang juga dianggap penting sangat 

pribadi, yang berupa  pengalaman, curahan  perasaan dan pikiran  tentang berbagai 

hal, baik yang menyangkut dirinya  maupun orang lain  dan lingkungannya.  

Menurut Lexy Moleong (2007: 160)   

Analisis dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya 
dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiyah sesuai dengan konteks 
lahiriyah tersebut. Pengumpulan data melalui teknik ini digunakan untuk 
melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dengan 
analisis dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan benar-benar valid.  
Metode ini dipergunakan untuk  mencari data jumlah karyawan, data 
pendaftar, data kelulusan, data sarana-prasarana dan catatan-catatan lain yang 
relevan dengan permasalahan penelitian. 
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 E. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses analisis kualitatif, 

kegiatannya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan 

data.Tidak seperti penelitian kuantitatif yang datanya diolah setelah pengambilan 

datanya selesai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga komponen analisis 

yang saling berinteraksi. Ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, 

dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. Proses analisis dilakukan di lapangan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data, sebelum peneliti meninggalkan 

lapangan studinya.   

Secara sederhana oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002: 94)   

dinyatakan bahwa: ”terdapat dua model pokok dalam melaksanakan analisis di 

dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) model analisis jalinan atau mengalir (flow 

model of analysis)  dan (2) model analisis interaktif”.  

Proses analisis dengan tiga komponen analisis yang dilakukan oleh peneliti 

tersebut saling menjalin dan dilakukan secara terus menerus di dalam proses 

pelaksanaan pengumpulan data, dengan demikian proses analisis tersebut merupakan 

model analisis jalinan. Reduksi data sebagai komponen pertama, bahkan sudah 

dilakukan sejak awal sebelum peneliti malakukan kegiatan pengumpulan data yaitu 

sejak penyusunan proposal penelitian. Dengan  membatasi permasalahan penelitian 

dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam 

penelitian, sebenarnya peneliti sudah mulai melakukan reduksi. Kemudian proses 

tersebut dilanjutkan pada waktu pengumpulan data, dan secara erat saling menjalin 

dengan dua komponen analisis yang lain, yaitu sajian data dan penarikan simpulan 
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 dan verifikasinya.  Tiga komponen tersebut masih aktif bertautan dalam  jalinan 

dan masih tetap dilakukan pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, dan 

dilanjutkan sampai pada waktu proses penulisan laporan penelitian berakhir.   

Untuk menganalisis data dalam masalah ini peneliti menggunakan logika 

deduksi, dengan membandingkan teori yang melatar belakangi permasalahan. Data 

yang diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara mengumpulkan semua data 

yang ada. Data yang ada dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis. 

Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang 

didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif.  

Data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas kebenarannya 

kemudian menggambarkan dan menyimpulkan hasilnya untuk menjawab 

permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk 

siklus (Sutopo, 2002: 96). Model analisis interaktif seperti yang dikemukakan 

Sutopo terlihat seperti gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

  

 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi 
 Data 

Sajian 
 Data 

Penarikan 
simpulan/ 
verifikasi 

Gambar 2 : Model analisis interaktif 
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 Dengan memperhatikan gambar 2 di atas, maka proses dapat dilihat pada 

waktu pengumpulan data, penulis selalu membuat reduksi data dan sajian data. 

Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan 

refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari dua bagian data tersebut 

penulis menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok 

temuan yang penting dalam arti pemahaman segala peristiwanya yang disebut 

reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa kalimat 

sistematis dengan suntingan penelitinya supaya makna peristiwanya menjadi lebih 

jelas dipahami. 

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu penulis sudah 

mendapatkan unit kata dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada 

waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk 

menarik simpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam 

reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dirasa kurang mantap karena 

kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti wajib kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari 

pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman. Dalam keadaan ini 

tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam siklus. Biasanya 

sebelum penulis mengakhiri proses penyusunan penulisan, kegiatan pendalaman 

data ke lapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantapnya hasil penelitian. 

Simpulan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dan 

dianalisis pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
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 penarikan simpulan secara deduktif, yaitu penarikan simpulan dari data-data yang 

bersifat umum untuk mendapatkan simpulan yang bersifat khusus. 

 
F. Keabsahan Data 

 Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena dengan 

keabsahan data merupakan salah satu langkah awal kebenaran dari analisis data. 

Baik dalam penelitian kualitatif maupun  kuantitatif, keduanya tidak membedakan 

pentingnya keabsahan data, hanya peristilahan yang digunakan serta tekniknya saja 

yang berbeda. Dalam penelitian kuantitatif keabsahan data dapat dilakukan dengan 

uji validitas dan uji reabilitas instrumen. 

 Dalam menguji keabsahan suatu data atau memeriksa kebenaran data 

digunakan cara memperpanjang masa penelitian, pengamatan yang terus-menerus, 

trianggulasi, baik trianggulasi sumber data maupun trianggulasi teknik 

pengumpulan data, menganalisis kasus negatif, mengadakan sumber check, serta 

membicarakan dengan orang lain atau rekan sejawat. 

Terkait dengan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan langkah-langkah 

yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang terpercaya melalui: 

1. Pengamatan secara terus menerus. Kegiatan ini dimaksudkan bahwa peneliti 

berusaha untuk selalu mengamati proses pelaksanaan pelatihan  yang 

berlangsung. Dengan demikian, peneliti dapat memperhatikan segala kegiatan 

yang terjadi dengan lebih cermat, aktual, terinci dan mendalam. Di samping 

itu, peneliti mengumpulkan hal-hal yang bermakna untuk lebih memahami 

gejala yang terjadi. Pengamatan secara terus menerus ini dilakukan selain 
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 untuk menemukan hal-hal yang konsisten, juga dilakukan sebagai upaya 

untuk memenuhi kriteria reliabilitas data yang diperoleh. 

2. Trianggulasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang diperoleh.Dalam penelitian ini menggunakan 

dua macam tehnik trianggulasi yaiti tehnik trianggulasi metode dan tehnik 

trianggulasi sumber.Yang dimaksut trianggulasi metode dalam hal ini adalah 

cara memperoleh data dengaan cara yang sama,misalnya wawancara dengan 

materi wawancara yang sama namun pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 

yang berbeda.Selain itu dicocokkan pula dengan wawancara dengan 

responden lain.Cara ini untuk pengecekan ulang,untuk mengetahui 

konsistensi jawaban responden.Sedangkan yang dimaksut dengan trianggulasi 

sumber adaalah cara memperoleh data untuk mengetahui pokok permasalahan 

yang sama namun diperoleh dari berbagai sumber,misalnya diperoleh dari 

wawancara kemudian dicocokknan dengan observasi terhadap materi yang 

telah diwawancarakan.Tehnik ini disebut juga cara memperoleh data dengan 

cara  silang,agar mendapatkan informasi yang benar-benar valid. 

3. Membicarakan dengan orang lain (rekan-rekan sejawat yang banyak 

mengetahui dan memahami masalah yang diteliti). Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh 

dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga 

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan 

keabsahan data. 
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 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

E. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Visi Dan Misi 

Visi : 

Menuju generasi yang beraqidah lurus ibadah sholih, jasmani yang kuat, akhlaq 

mulia, wawasan luas, mampu beraktualisasi dalam kehidupan beragama, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Misi : 

- Menjadikan generasi yang mencintai Al-Qur’an sehingga Al-Qur’an menjadi 

bacaan dan pandangan hidup.  

- Menyiapkan generasi calon pemimpin dimasa depan dengan landasan yang kuat 

dalam beriman dan bertaqwa, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inofatif, 

proaktif terhadap lingkungan 

 
2. Tujuan 

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung optimalisasi 

perkembangan kecerdasan anak, kepentingan dan perilaku serta tumbuh 

kembang anak dengan mengedepankan nilai-nilai agama. 

b. Mengembangkan dan menyalurkan aktivitas anak didik .  

c. Melatih keterampilan tenaga pendidik  

d. Meningkatkan kesejahteraan pendidik 
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 3. Sasaran 

a. Anak-anak yang berusia 2,5 - 5 tahun 

b. Anak yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat 

 
4. Hasil Yang Telah Dicapai 

a. Tahun 2007 s/d tahun 2008 telah meluluskan 30 anak  

Dengan hasil : 

1) Masyarakat mengetahui akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini terbukti 

dengan  adanya Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq yang 

awalnya murid 20 orang sekarang bertambah menjadi 42 siswa. 

2) Pembelajaran usia dini dilaksanakan dengan ceria (bermain sambil belajar) 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran BCCT 

3) Masyarakat semakin antusias untuk ikut dalam PAUD 

 
b. Tindak Lanjut  

Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah : 

1) Melakukan konsolidasi panitia untuk mengevaluasi hasil yang dicapai 

menyusun program yang akan datang. 

2) Selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. 

3) Bekerjasama dengan institusi lain dan unsur-unsur terkait untuk kemajuan 

pendidikan secara umum dan Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-

Shidiq. 
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 5. Identitas Kelompok Bermain 

 
Identitas Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, sesuai dengan 

ijin operasional seperti di bawah ini: 

Nama Kelompok Bermain :Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

Alamat :Jl. Melati Ds. Kedungwaru Lor 

Kecamaan  :Karanganyar 

Kabupaten  :Demak 

Propinsi :Jawa Tengah 

Berdiri :07 Mei 2006 

No. Ijin Operasional :421.1/204/2008 

Status tanah :Wakaf 

Ukuran :150 m2 

Luas Bangunan :8 x 9 m 

Denah dan Peta Lokasi terlampir  

 
6. Identitas Ketua Penyelenggara 

Sesuai dengan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar 

Ash-Shidiq, identitas ketua penyelenggara adalah sebagai berikut:  

Nama :B. Setyowati 

Tempat/Tanggal Lahir  :Demak / 28 Agustus 1969 

Pendidikan  :SPKM 

Alamat :Jl. Nusa Indah Ds. Kedungwaru Lor Kec. 

Karanganyar, Kab. Demak  
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 7. Identitas Tenaga Pendidik 

Tabel IV. 1. Data Identitas Tenaga Pendidik 

No Nama  Alamat  Tempat 

Tgl.Lahir 

Pendidikan Jabatan  

1. B. Setyowati  Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

28 Agustus 

1969 

SPKM Ketua Penyelenggara 

dan  Pengelola 

2. Iska Nalurita Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

23 Maret 1984 

D3 Pendidik 

3. Setianawati Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

14 April 1984 

D2 PGTK Pendidik 

4. Siti 

Kumbowati 

Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

24 Maret 1984 

SMU Pendidik 

5. Sumainzah Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

19 Sept 1986  

SMU Pendidik 

6. Umi 

Nihlatun  

Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

18 Juli  

1974 

SMU Pendidik 

 
Sumber: dokumentasi Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, 2009 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pendidik yang ada 

di dokumentasi Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq sebanyak 6 

orang, dengan pendidikan SPKM 1 orang, D3 1 orang, D2PGTK 1 orang, dan 

SMU 3 orang,  data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik yang 

ada di Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq sebagian besar adalah 

lulusan SMU. 
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 8. Data Anak Didik 

Tabel IV. 2. Data Anak Didik  

Jumlah Anak Tahun Kelompok 

Usia L P Jumlah 

Jumlah 

Kelas 

2006/2007 3-4 9 11 20 1 

2007/2008 1-2 - 1 1  

 2-3 4 6 10  

 3-4 8 10 18 3 

 4-5 5 7 12  

 5-6 1 2 3  

JUMLAH TH 2007/2008   44  

2008/2009 2-3 7 4 11  

 3-4 4 6 10  

 4-5 9 15 24  

 5-6 - 2 2  

JUMLAH TH 2008/2009 20 27 47  

 
Sumber: Dokumentasi Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, 2009 

 
 

9. Metode Pengajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, Kelompok Bermain Aisyiyah 

Abu Bakar Ash-Shidiq menggunakan metode pembelajaran BCCT (Beyond Center 

adn Circle Time) atau pendekatan sentra dan lingkaran dimana pendekatan 

penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat disentra main dan saat anak dalam lingkaran  dengan 

menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu (pijakan 

lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan saat main, pijakan setelah main).  
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 Pemilihan Kenapa BCCT (Beyond Center adn Circle Time), pada kelompok 

bermain bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq berdasarkan berbagai 

pertimbangan antara lain:  

a. Kurikulumnya diarahkan untuk membangun berbagai pengetahuan anak yang 

digali sendiri melalui variasi pengalaman main disentra-sentra kegiatan, 

sehingga mendorong kreativitas anak. 

b. Pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung dan penilai kegiatan anak 

dengan mengkondisikan setiap anak untuk berperan aktif. 

c. Pembelajarannya bersifat individual, sehingga rancangan, dukungan dan 

penilaian disesuaikan dengan potensi, tingkat perkembangan dan kebutuhan 

masing-masing anak. 

d. Semua tahapan perkembangan anak telah dirumuskan dengan rinci dan jelas 

sehingga dapat dijadikan panduan dalam penilaian perkembangan anak. 

e. Kegiatan pembelajarannya tertata dengan uraian yang jelas (mulai dari penataan 

lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan sebelum, sesaat dan 

sesudah main) sehingga dapat dijadikan panduan bagi pendidik pemula. 

f. Masing-masing anak memperoleh dukungan baik aktif, kreatif dan berani 

mengambil keputusan sendiri tanpa harus takut membuat kesalahan.  

g. Setiap tahap perkembangan bermain anak sudah dirumuskan secara jelas, 

sehingga dapat dijadikan pijakan bagi pendidik dalam melakukan penilaian 

perkembangan anak.  

h. Penerapannya tidak bersifat kaku, melainkan dapat dilakukan secara bertahap, 

sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxiii

 10. Program Tambahan 

a. Melukis 

b. Praktek wudlu dan sholat 

c. Menyanyi 

 
11. Program Unggulan 

a. Pembelajaran manasik haji  

b. Out Bond  

 
12. Komunitas Antar Orang Tua Dan Guru 

a. Memberikan buku penghubung yang berisi catatan anak selama di sekolah, 

pesan maupun kesan baik dari dewan guru maupun orang tua. 

b. Mengadakan pertemuan antar orang tua murid dan guru guna mengetahui 

perkembangan anak selama di rumah. 

c. Satu bulan sekali, pembahasan pendidikan anak dengan orang tua untuk 

menyamakan persepsi pendidikan anak. 

 
13. Sarana Belajar 

a. Sarana Administrasi   : ada 

b. Sarana Belajar  :   

1) banyaknya ruang kelas : 4 ruang  

2) Kantor   : 1 

3) Meja/Kursi Murid   : 20 / tidak ada  

4) Meja/Kursi Guru   : 1 / 2 

5) papan Tulis   : 4 
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 6) Komputer   : 1 unit 

 
14. Sarana Bermain 

a. Tempat bermain di dalam/luar : ada 

b. APE (Alat Permainan Edukatif) luar : 

1) Jungkitan 

2) Tangga Majemuk 

3) Bola Dunia 

4) Ayunan 

5) Mangkok Putar 

6) Jembatan Titian 

7) Bola dan Ring Basket  

c. APE (Alat Permainan Edukatif) dalam : 

1) Logico 

2) Sudut Profesi 

3) Big Block 

4) Roncean dan Timbangan  

5) Boneka dan panggung peran 

6) Angklung dan Kulintang  

7) Puzzle 

8) Boneka bayi dan perlengkapannya 

9) Balok unit dan papan pembangunan 
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 15. Sarana  Pendukung 

a. Ledeng/Sumur  : tidak ada 

b. Kamar mandi/WC  : ada 

c. Listrik  : ada 

d. Jadwal Kegiatan  : ada 

e. Kantor   : ada 

f. Dapur  : tidak ada 

g. Gudang   : tidak ada 

h. Tempat cuci tangan   : tidak ada 

i. Halaman  : ada 

j. Tempat bermain indoor : ada 

k. Tempat bermain outdoor : ada 

l. Ruang tunggu  : tidak ada 

m. Perpustakaan/Tempat Baca : ada 

 
 

F. Temuan Penelitian 

 
1. Implementasi Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistik Anak usia dini di Play Group Aisyiyah 

Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Demak 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Keberadaan jumlah murid yang ada di plau group ABA,  tiap tahun selalu 

meningkat, menunjukkaan bahwa kelompok bermaain ABA diterima dan 
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 didukung oleh masyarakat desa tersebut. Adapaun jumlah murid th 2006/2007 

berjumlah 20 anak, pada tahun 2007/2008 jumlah muridnya ada 44 anak, 

sedangkan jumlah murid tahun 2008/2009 ada 47 anak. Status dari bangunan dan 

tanahnya adalah milik sendiri dari wakaf orang yang tidak mau disebut-sebut 

namannya,dengan luas tanah 150 m3, luas bangunan 8 x 9 m (CL. 01) 

Bertambahnya jumlah di Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

(ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak tidak 

lepas dari pelaksanaan program Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

(ABA) secera keseluruhan. Metode pengajaranya sudah menggunakan 

pendekatan Beyond Centers and Circles Time ( BCCT ) dengan program 

kegiatan tambahan praktek wudlu dan sholat serta program unggulan 

pembelajaran manasik haji dan kegiatan out bond. Sarana belajar yang terdiri 

dari 4 ruangan dan sarana belajar serta sarana bermain yang sudah memenuhi 

standart sedang membuaat Pengelola dan guru-gurunya selalu giat untuk 

berbenah diri neningkatkan keberadaannya dalam segaala hal (CL. 01) 

Play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq telah melakukan 

pembelajaran dengan pendekatan Beyond Centers and Circles Time (BCCT) 

seperti kelompok-kelompok belajar di lain tempat,pendekatan BCCT ini 

merupakan suatu pendekatan yang baku untuk pembelajaran anak usia dini. 

Menurut penjelasan Umi Nihlatun tutor atau guru yang mengajar di play group 

ABA  menjelaskan bahwa BCCT merupakan pendekatan yang baku yang 

dianjurkan pemerintah dan tertuang dalam kurikulum PAUD. Mengajar dengan 

menggunakan pendekatan BCCT  berarti mengajar dengan memmperhatikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxvii

 tahap –tahap perkembangan psikhologi anak,anak pada usia 2 sampai 6 tahun 

merupakan masa-masa anak untuk bermain,maka metode pembelajarannyaa 

disesuaikan dengan jiwa anak yang suka bermain,sehingga motto pembelajaran 

PAUD adalah bermain sambil belajar (CL. 07) 

Play group ABA memiliki program kegiatan tambahan berupa praktek 

wudlu dan sholat serta program unggulan pembelajaran manasik haji dan 

kegiatan out bond. Sarana belajar yang terdiri dari 4 ruangan dan sarana belajar 

serta sarana bermain yang sudah memenuhi standart sedang membuaat Pengelola 

dan guru-gurunya selalu giat untuk berbenah diri neningkatkan keberadaannya 

dalam segaala hal (CL. 01) 

Penerapan model BCCT, merupakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan anak serta berbasis pada kecerdasan jamak, dalam 

kegiatan pembelajaran model BCCT berisi berbagai variasi kegiatan bermain 

seraya belajar yang merupakan ciri dari kelas yang berpusat pada anak, hal ini 

seperti dikemukakan oleh Setyowati (wawancara, Senin, tanggal 19 Oktober 

2009) sebagai berikut: 

Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) atau di Indonesia 
dikenal dengan Pendekatan Sentra Dan Saat Lingkaran, yaitu suatu 
model pembelajaran  guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas 
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari,  
dengan tujuan siswa memperoleh pengetahuan dan kertrampilan dari 
konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba 
sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya 
sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak.  Dalam BCCT berisi 
berbagai kegiatan bermain dan belajar dengan ciri berpusan pada 
kegiatan anak (CL 10) 
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 Program kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler menurut 

Setyowati (wawancara, Senin, tanggal 19 Oktober 2009) merupakan bentuk 

perencanaan kegiatan yang harus dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran, 

dibuat oleh tim yang terdiri dari pengurus yayasan, dan guru dengan megacu 

pada standar kompetensi anak usia dini yang terdiri atas pengembangan aspek 

moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, 

kognitif, fisik/motorik, dan seni.   

Selain pengurus yayasan, dan guru dalam penyusunan kurikulum Play 

Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) melibatkan beberapa tokoh 

masyarakat dan orang tua, hal ini seperti dikemukakan oleh Iska Nalurita 

(wawancara, Selasa, tanggal 20 Oktober 2009) mengatakan: 

Program kurikulum maupun ekstra kurikulum disusun bersama 
antara pengurus yayasan, guru, beberapa tokoh masyarakat, dan orang 
tua, dengan harapan program yang diselenggarakan di Play Group 
Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) nantinya mendapat dukungan 
dari semua pihak (CL. 11) 

 
Menurut pengakuan Setianawati (wawancara, Rabu, tanggal 13 Oktober 

2009) Mengemukakan: 

Kurikulum BCCT diarahkan untuk membangun pengetahuan 
anak yang digali oleh anak itu sendiri.  Anak didorong untuk bermain di 
sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, 
pendukung, dan penilai kegiatan anak.  Pembelajaran bersifat individual, 
sehingga rancangan, dukungan, dan penilaiannyapun disesuaikan dengan 
tingkatan perkembangan dan kebutuhan setiap anakdengan BCCT anak 
dapat belajar sambil bermain pada sentra-sentra kegiatan, misalnya pada 
sentra ibadah, sentra balok, sentra seni dan lain sebagainya.  Dengan 
bermain pada sentra tersebut anak dirangsang mengembangkan berbagai 
kecerdasan, misalnya pada setra balok, anak dirangsang untuk 
mengembangkan kecerdasaran visual spasial (ruang pandang), anak 
dirangsang melalui bermain balok (CL. 12) 
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 Rencana pembelajaran dalam  Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) 

merumuskan semua tahapan  dengan rinci dan jelas, sehingga guru punya 

panduan dalam penilaian perkembangan anak.  Dalam rencana pembelajaran 

tertata semua kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dengan urutan yang jelas, 

mulai dari penataan lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan 

(scaffolding), hal ini seperti dikemukakan oleh Siti Kumbowati (wawancara, 

Selasa, tanggal 13 Oktober 2009) mengatakan: 

Perencanaan pengembangan bahasa, dalam Beyond  Centers And  
Circles Time (BCCT)  dilakukan oleh guru dengan menyampaikan bahwa 
untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini, guru harus 
mempersiapkan tempat untuk berkumpul sebagai sarana komunikasi 
dengan anak .  Tempat tersebut berupa ruang kelas, dan pada permainan 
anak membentuk lingkaran, dan guru berada di tengah lingkaran (CL. 13) 

 
Khusus untuk peningkatan kecerdasan linguistik anak, guru Play Group 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA), telah menyusun perencanaan 

pengembangan bahasa dengan indikator: (1) mempu menyebut nama, jenis 

kelamin, dan umur; (2) mampu berbicara dengan suara yang cukup terdengar; (3) 

mampu berbicaa lancar dengan kalimat sederhana; (4) Mampu mengungkapkan 

sesuatu dengan kalimat pendek 3-4 kata; (5) Mampu mengulang lagu anak-anak, 

menyanyikan lagu sederhana; (6) Mampu menyebut nama benda dan fungsinya; 

(7) Mampu melaksanakan dua perintah lisan secara berurutan dengan benar; (8) 

Mampu menjawab pertanyaan sederhana; (9) Mampu menyebut pertanyaan 

dengan menggunakan kara “apa”, “mengapa”, dan “kenapa”; (10) Mampu 

mengenal dan menirukan berbagai jenis suara; (11) Mampu bercerita tentang 

pengalaman sendiri; (12) Mampu mengenal kata yang menunjukkan posisi, 

seperti: di atas, di bawah, di depan, di belakang; (13) Mampu mengajukan 
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 pertanyaan lebih banyak; (14) Mampu mengenal masing-masing bunyi huruf 

alfabet.  Sedangkan program ekstra kurikulum yang direncanakan oleh Play 

Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) adalah: (1) Bahasa Inggris; (2) 

Melukis; (3) Gerak Kreatif (Menari); (4) Komputer; (5) Berenang; (6) IQRO’  

(dokumentasi Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, 2009) 

Program pengembangan dan indikator yang telah ditetapkan merupakan 

acuan guru dalam melaksanakan dan menilai anak, perkembangan bahasa anak  

pada tahap awal diarahkan pada kemapuan anak dalam menyebut nama, jenis 

kelamin dan umurnya  sendiri dengan suara yang terdengar.  Hal ini seperti 

dituturkan oleh Iska Nalurita (wawancara, selasa, tanggal 20 Oktober 2009) 

sebagai berikut: 

Pengambangan bahasa pada anak usia dini ditandai dengan 
kemampuan anak untuk menjawab pertanyaan tentang nama, jenis 
kelamin, dan umur dengan benar dengan suara yang terdengar, terkadang 
anak sampai umur 3 tahun belum tau namanya sendiri, atau malu-malu 
menjawab namanya sendiri (CL. 14) 

 
Senada dengan pernyartaan tersebut Siti Kumbowati (wawancara, Selasa, 

tanggal 13 Oktober 2009) mengemukakan: 

pengembangan bahasa pada anak usia dini, dimulai dengan 
pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti siapa namanya, berapa umurnya, 
siapa nama mamanya, dan sebagainya, yang terpenting dalam 
pembelajaran pengembangan bahasa adalah keberanian anak untuk 
berbicara. Pada setiap kegiatan anak bisa dilibatkan untuk belajar bicara, 
misalnya pada sentra balok, anak-anak dipancing untuk menjawab 
dengan hitungan misalnya (CL. 13) 

 
Dalam menyusun rencana pembelajaran dibuat indikator pengembangan 

bahasa anak, selain mampu menyebut nama, jenis kalamin, dan umur, indikator-

indikator lainnya ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran, 
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 dengan kata lain indikator tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan 

pembelajaran.  Sedangkan hal lain yang perlu direncanakan oleh guru dalam 

pelaksanaan Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) adalah sarana prasarana 

seperti papan peraga huruf, angka dan gambar-gambar untuk memperkenalkan 

kepada anak, peralatan tersebut selain berfungsi sebagai alat pengembangan 

fungsi kognitif siswa juga berfungsi untuk berlatih berbicara, dan keberanian 

anak untuk bertanya. 

Perencanaan pengembangan bahasa, dalam Beyond  Centers And  Circles 

Time (BCCT) adalah tempat untuk bermain dan membuat kelompok, seperti 

dikemukakan oleh Siti Kombowati (wawancara, Kamis, tanggal 13 Oktober 

2009), menyampaikan bahwa untuk mengembangkan bahasa pada anak usia 

dini, guru harus mempersiapkan tempat untuk berkumpul sebagai sarana 

komunikasi dengan anak (CL. 13) 

Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perencnaan program 

Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA), dirancang dalam program 

kurikuler dan program ekstra kurikuler, program kurikuler terkait dengan 

pengembangan bahasa telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang disertai dengan kompetensi dan indikator,  program ekstra kurikuler yang 

direncanakan meliputi: kegiatan bahasa Inggris, melukis, gerak kreatif (menari), 

komputer, berenang dan Iqro. 

 
b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2009, 

diketahui bahwa setiap pagi guru menyambut anak, hal ini bertujuan 
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 Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara dan analisa dokumen yang 

telah dilakukan oleh peneliti maka pola bimbingan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pekembangan berbahasa peserta didik yang dilakukan di 

Kelompok Bermain Play Group Aisyiyah Abu Baka Ash-Shiddiq Kedaungwaru, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dimulai dari aktifitas sebelum 

masuk kelas (saat baru datang di sekolah yang diantar oleh orang tua atua 

pengantar), bimbingan saat belajar sambil bermain, saat istirahat dan saat akan 

pulang. 

Pelaksanaan pembelajaran BCCT dimulai sejak anak datang kesekolah, 

dimana guru selalu melakukan penyambutan anak setiap pagi, hal ini bertujuan 

untuk menumbuhkan hubungan yang hangat, nyaman antara tutor dengan anak-

anak serta menumbuhkan keceriaan pada diri anak sebelum pembelajaran 

dimulai. Kaitanya penyambutan kedatangan anak diajak berdialog dengan 

perkembangan linguistic anak adalah untuk mengetahui sejauhmana kemampuan 

masing masing anak dalam keberanian dan kecakapanya dalam menjawab 

sapaan guru, sehingga guru akan mengetahui seberapa kemampuan masing 

masing anak dalam berbahasa verbal. Kegiatan penyambutan ini dilakukan terus 

menerus setiap pagi agar anak anak menjadi terbiasa dan  tidak asing dengan 

pertanyaan pertanyaan atau sapaan dari tutor, sehingga mampu menjawab 

pertanyaan atau sapaan dari tutor dengan baik dan benar. Kegiatan berdialog 

dengan anak-anak ini ternyata mampu menciptakan hubungan kerjasama yang 

baik antara orang tua dengan guru dalam kebersamaan dan tanggung jawanya 

didalam mendidik anak, terutama dalam mengembangkan bidang linguistic, hal 
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 ini terlihat dari jawaban jawaban anak yang kurang pas terhadap pertanyaan guru 

akan dibenarkan oleh orang tua. Sebagai contoh tutor memberikan salam pada 

anak “selamat pagi Ani “ anak yang namanya ani diam saja, kemudian ibunya 

menjawab “selamat pagi bu guru“ anak tersebut kemudian menirukan ucapan 

ibunya “selamat pagi bu guru” 

Program yang dilakukan oleh play group ABA, mengikuti dan 

melaksanakan program kerja yang menjadi kesepakatan dengan kelompok 

bermain yang lain, baik di lingkungan Dabin maupun di tingkat kabupaten. 

Program pembelajarannya sudah disesuaikan dengan aspek perkembangan dan 

indikatornya yang telah tertuang di dalam buku laporan pendidikan dari dinas 

pendidikan kabupaten. Sedangkan metode pembelajarannya dengan 

menggunakan pendekatan BCCT (Beyond Centeres and Ceircles Time) Waktu 

pembelajarannya 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Mulai 

pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Guna meningkatkan kecerdasan 

linguistic anak ditempuh dengan dua kegiatan yaitu melalui kegiatan diluar jam 

pembelajaran dan di dalam jam pembelajaran. Kegiatan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistic yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran 

antara lain kegiatan dialog pada saat penyambutan kedatangan anak,pagi pukul 

07.30 WIB, berdialig waktu istirahat saat anak bermain dalam pengawasan guru 

dan pada waktu pulang menunggu jemputan wali murid. Sedangkan yang 

melalui kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui topic mendongeng,dan 

menyanyi. 
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 Pelaksanaan pembelajaran diawali oleh guru dengan membiasakan berjabat 

tangan, seperti yang dikemukakan oleh Siti Kombowati (wawancara, 18 Oktober 

2009) sebagai berikut: 

Setiap hari kegiatan penyambutan siswa meliputi jabat tangan dan 
cium tangan tutor, hal ini dimaksudkan agar siswa secara psikhologis dekat 
dan tidak takut dengan tutor/guru. Sambil jabat tangan memberi salam 
assalamualaikum dan anak dibimbing untuk menjawab salam 
tersebut,bimbingan ini bertujuan membiasakan anak didik untuk memberi 
salam bila ketemu teman,saudara orangtua dan guru, yang merupakan 
bimbingan rohani pada anak. Setelah salam dan jabat tangan dilanjutkan 
dengan dialog ringan misalnya; sudah makan belum, warnanya apa 
sepatumu, bajumu, diantar siapa hari ini,bawa minuman apa tidak,diberi 
uang saku berapa oleh orang tuamu. Dialog dialog ringan ini akan 
merangsang berkembangnya linguistic anak karena anak akan berlatih 
berbicara dan menyusun bahasa untuk menjawab pertanyaan tutor,bila 
jawaban kurang pas segera dibenarkan tutor atau orang tua yang 
mengantarkan (CL. 04) 

 

Untuk mengetahui permasalahan anak, dan perkembangan anak, guru 

berusaha melakukan komunikasi dengan orang tua dengan memanfaatkan waktu 

pada saat orang tua mengantarkan anak, pertemuan dengan orang tua bisa juga 

dimanfaatkan tutor untuk saling memberi informasi tentang keadaan anak waktu 

di sekolahan, dan minta informasi kegiatan dan perkembangan anak di rumah.  

Jadi kegiatan penyambutan siswa merupakan kegiatan yang multi guna (CL. 04) 

Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar ash-Shidik ini terdapat 5 tempat 

sentra yaitu: : (1) Sentra persiapan, sentra persiapan ini berada di ruangan tengah 

yang lebih luas dari pada sentra sentra yang lain, di ruangan ini anak anak 

berkumpul berbaris di barisan masing-masing yang dibimbing oleh 

pembimbing/gurunya masing masing, sebagai persiapan untuk masuk ruangan 

sentra.untuk menerima pembelajaran sesuai dengan jadwalnya masing-masing, 

(2) Sentra Balok, APE (Alat Permaianan Edukatif) yang ada di sudut ruangan 
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 sentra balok adalah : balok pembangunan berjumlah 400 unit, balok berongga 2 

buah, balok angka 2 buah, balok kreatif 3 buah dan balok-balok jenis yang lain, 

(3) Sentra Seni Peran, Alat Peremainan Edukatif yang berada di tempat sentra 

seni peran adalah : boneka gender 4 buah, boneka binatang 3 buah, sudut profesi 

1 buah,  sudut sholat 1 set, peralatan pertanian 1 set, peralatan tukang 1 set,  baju 

profesi 10 stel ,alat transportasi 10 buah dan masih banyak lagi. Alat permaianan 

di sentra seni peran ini lebih banyak dan lebih lengkap bila dibanding peralatan 

si sentra yang lain, (4) Sentra Bahan Alam, Di sentra bahan alam alat- alat main 

yang ada adalah: bak pasir berjumlah 3, corong 8, drigen 6, saringan 3, penjepit 

4,  alat kocok 3, bak air 3 buah dan masih ada peralatan yang lain, (5) Sentra 

Rohani / Keagamaan, Peralatan peraga yang ada di sentra keagamaan adalah alat 

alat sholat baik untuk laki-laki maupun perempuan,Al  Quran,gambar sholat, dan 

peralatan lain yang berhubungan dengan praktek keagamaan (CL. 05) 

Selain alat-alat permainan edukatif yang berada di sentra-sentra, terdapat 

pula  Alat Permaianan Educatif Out Door (luar ruangan) yang dipergunakan 

bermain anak pada waktu sebelum pembelajaran dimulai,waktu istirahat maupun 

waktu pulang menunggu jemputan orang tua. Adapun peralatan bermain yang 

berada diluar ruangan adalah : jungkitan 2 buah, tangga majemuk 1 buah, bola 

dunia 1 buah, ayunan 1 buah, mangkok putar 1 buah, ring dan bola basket 2 buah 

dan titian 1 buah.  Baik alat alat permainan edukatif yang berada di sentra-sentra 

maupun yang berada di luar ruangan semua disediakan untuk menciptakan 

pembelajaran dengan suasana bermain sambil belajar,meskipun. peralatan main 
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 yang ada  belum selengkap yang merangsang seluruh aspek perkembangan anak 

(CL. 05) 

Pelaksanaan pembelajaran BCCT di play group ABA, diawali dengan 

tanda bel, setelah terdengar tanda bel berbunyi, anak-anak berkumpul di sentra 

persiapan berbaris diatur oleh pembimbingnya masing-masing, tiap pembimbing 

mengatur 12 anak sebagai anak asuahannya. Pada saat berbaris pembimbing 

memeriksa kuku dan kerapian pakaian anak-anak, apabila ada anak yang 

kukunya panjang guru memotongnya dan apabila ada pakaian anak ada yang 

tidak rapi dirapikan. Setelah pemeriksaan selesai dan barisanya rapi,guru 

memberi arahan sebagai kegiatan awal yaitu memberikan pijakan sebelum main, 

anak anak diberi pengarahan tentang permainan apa yang akan dilaksanakan 

pada hari ini dan di mana tempatnya. Setelah selesai memberikan pijakan 

sebelum main anak anak satu persatu secara urut sambil bernyanyi masuk ke 

sentra–sentra main sesuai dengan sentra main yang telah terjadwal mengikuti 

pembimbingnya masing-masing (CL. 06) 

Pembelajaran BCCT dilakukan pada sentra main diantaranya adalah di 

sentra seni, anak anak duduk melingkar yang telah ditetapkan, melihat cara 

membentuk lingkaran tersebut menunjukkan bahwa anak sudah terbiasa 

melakukan kegiatan tersebur. Guru berada di tengah lingkaran, sambil 

menjelaskan kegiatan menggambar bunga, Guru melakukan kegiatan pijakan 

dengan memberikan contoh menggambar sambil menceritakan cara –cara 

menggambar bunga, sesekali guru bertanya pada anak tentang bunga apa yang 

digambar dan bunga apa saja yang sudah diketahui anak-anak.  Setelah kegiatan 
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 pijakan main dianggap selesai guru menyuruh anak untuk  mengambil peralatan 

menggambar yang sudah disediakan dan mulai melaksanakan kegiatan 

menggambar, sambil bercerita mengulang cara-cara menggambar, guru 

menjawab berbagai pertanyaan dan membimbing kegiatan menggambar anak 

anak.. Pada saat anak anak melakukan kegiatan guru memperhatikan sambil 

menilai kegiatan masing masing anak, penilaian anak secara individu.             

Setelah pembelajaran menggambar selesai anak anak diarahkan untuk 

mengumpulkan hasil lukisannya untuk dinilai guru serta mengembalikan 

peralatan yang dipakainya ditempat semula secara rapi. Kegiatan guru 

memperhatikan dan mengarahkan anak-anak memberesi peralatan mainnya ini 

berarti guru melakukan kegiatan pijakan setelah main. (CL. 06) 

Pembelajaran BCCT merupakan suatu pendekatan yang baku untuk 

pembelajaran anak usia dini, hal ini seperti dikemukakan oleh Umi Nihlatun 

(wawancara, tanggal 25 Oktober 2009) sebagai berikut: 

BCCT ini merupakan suatu pendekatan yang baku untuk 
pembelajaran anak usia dini. Menurut penjelasan Umi Nihlatun tutor atau 
guru yang mengajar di play group ABA  menjelaskan bahwa BCCT 
merupakan pendekatan yang baku yang dianjurkan pemerintah dan tertuang 
dalam kurikulum PAUD. Mengajar dengan menggunakan pendekatan BCCT  
berarti mengajar dengan memmperhatikan tahap –tahap perkembangan 
psikhologi anak,anak pada usia 2 sampai 6 tahun merupakan masa-masa 
anak untuk bermain,maka metode pembelajarannyaa disesuaikan dengan 
jiwa anak yang suka bermain,sehingga motto pembelajaran PAUD adalah 
bermain sambil belajar (CL. 07) 

 
Pernyataan senada dikemukakan oleh Setowati (wawancara, tanggal 19 

Oktober 2009) mengatakan: 

Berkenaan dengan model pembelajaran yang digunakan di Play 
Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, 
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak  mengatakan bahwa:  Model 
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 yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini adalah model pembelajaran 
BCCT. Model pembelajaran BCCT merupakan suatu model konsep belajar 
dimana guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (CL. 10) 

 
Menurut Setowati Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) atau di 

Indonesia dikenal dengan Pendekatan Sentra Dan Saat Lingkaran, yaitu suatu 

model pembelajaran  guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan tujuan siswa 

memperoleh pengetahuan dan kertrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit 

demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak.  

Dalam BCCT berisi berbagai kegiatan bermain dan belajar dengan ciri berpusat 

pada kegiatan anak (CL. 10) 

Ciri-ciri pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT, dalam 

pelaksanaan pembelajarannya ditempatkan di sentra-sentra main  atau di area-

area main, dimana area main tersebut dilengkapi dengan alat-alat permainan 

edukatif sesusi dengan nama areanya, area seni berarti  alat permainannya berupa 

hasil-hasil seni dan peralatan seni, area bahan alam berarti alat permainannya 

berupa bahan-bahan alam semua alat-alat main tersebut harus  yang merangsang 

pertumbuhan kecerdasan anak.. Di tiap-tiap area dibimbing oleh satu atau lebih 

guru pembimbing, sedangkan jumlah anak-anak satu kelompok area tidak lebih 

dari 12 anak supaya mudah pengawasan dan membibingannya (CL. 07) 
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 Cara pelaksanaan pembelajaran melalui beberapa pijakan, hal ini ini seperti 

dikemukakan oleh Umi Nihlatun (wawancara, tanggal 25 Oktober 2009) 

mengatakan: 

Cara pelaksanaan pembelajaran BCCT adalah melalui beberapa 
pijakan yaitu pijakan sebelum main, pijakan selama main dan pijakan 
sesudah main. Pijakan sebelum main isinya pengarahan permainan apa yang 
akan dilaksanakan pada hari ini, bagaimana caranya dan di sentra mana yang 
akan dimasuki. Sedangkan di pijakan pada saat main anak anak diberi 
pengarahan bagaimana cara main,setelah itu anak dibebaskan bermain 
mengekpresikan permainan dengan pengawasan dan bantuan 
pendidik.Pijakan setelah main,anak anak diberi tugas mengemasi peralatan 
mainnya dan menempatkannya di tempat semula dengan teratur dan rapai 
untuk mendidik anak bertanggung jawab (CL. 07) 

 
          Untuk meningkatkan kemampuan anak dalam hal linguistik, play group 

ABA mengalokasikan waktu dengan topik-topik mendoneng, bercerita, 

pengenalan huruf dan menyanyi. Hal ini seperti dikemukakan oleh Siti 

Kumbowati (wawancara, tanggal 30 Oktober 2009) sebagai berikut: 

Dalam pembelajaran mendongeng,anak dilatih ketrampilan 
mendengarkan cerita dari guru,menangkap isi cerita dan bertanya hal-hal 
yang bersangkutan dengan isi dongeng. Dalam topik bercerita materi yang 
dikembengkan adalah berkenalan, memperkenalkan namamya sendiri, nama 
ayah, ibu, kakak adik dan nama teman-temannya bermain. Berlatih unttuk 
belajar berbicara yang keras yang bisa didengar oleh orang yang diajak 
bicara bukanlah pekerjaan yang mudah bagi guru, sebab anak usia 2 atau 3 
tahun memerlukan kesabaran yang ektra (CL. 08) 

 
 

Lebih lanjut dikatakan oleh  Siti Kumbowati (wawancara, tanggal 30 Oktober 

2009) bahwa:  

Secara umum pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan 
linguistik apabila anak sudah mampu mengucapkan kata yang keras dan 
benar dalam hal: (1) menyebutkan namanya sendiri dan nama-nama anggota 
keluargaanya, (2) berani berbicara dengan gurru-guru serta teman-teman 
bermainnya, (3) berani bertanya baik pada temaannya maupun orang lain 
disekitarnya, (4) bisa menjawab pertanyaan dengan benar tidak melenceng 
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 dari pertanyaannya, (5) Berani bernyanyi sendiri maju di depan teman-temannya. 
Dan untuk mewujutkan tercapainya upaya meningkatkan kecerdasan 
linguistik anak yang diprogramkan lembaga pendidikan ABA adalah melatih 
dan mengajak bicara anak disegala situasi (CL. 08) 

 

Terkait dengan model pembelajaran yang digunak 

 

 Selesai melakukan kegiatan pijakan setelah main dan waktunya istirahat ,guru 

mempersilahkan anak anak untuk istirahat diluar,pada saat istirahatpun guru 

tetap mengawasi dan melayani apa yang diperlukan untuk bermain. 

 
2. Bagaimana mengatasi kendala–kendala yang dihadapi pendekatan Beyond  

Centers And  Circles Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan 

linguistik di play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) desa 

Kedungwaru, kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak 

 
Berbagai kendala dalam pelaksanaan Beyond  Centers And  Circles Time 

(BCCT) seperti dikemukan oleh Umi Nihlatun (wawancara, Sabtu, tanggal 15 

Oktober 2009) adalah sebagai berikut: 

Tenaga pendidik untuk anak usia dini sangat sedikit, karena untuk tenaga 
pendidik membutuhkan orang-orang yang mempunyai spesialis, terutama 
dalam kesabaran untuk mendidik anak-anak, selain itu, secara spesifik 
pendidik untuk anak usia dini sampai sekarang belum dipersiapkan, sehingga 
kurangnya tenaga pendidik ini menjadi kendala dalam melaksanakan 
pendidikan anak usia dini (CL. 07) 

 

Pernyataan senada disampaikan pula oleh Setowati (wawancara, Senin, tanggal 

19 Oktober 2009), mengatakan: 

Memang kami kesulitan untuk mencari tenaga yang profesional khusu 
untuk anak usia dini, mestinya teman-teman yang lulusan psikologi dapat 
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 bergabung untuk menjadi pendidik, tetapi rata-rata mereka enggan, tidak sabar 
mendidik anak dibawah umur yang memang memerlukan kesabaran yang 
luar biasa (CL. 10) 

 
Hingga saat ini tenaga pendidik yang ada di Play Group Aisyiyah Abu Bakar 

Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, 

hanya 6, termasuk kepala sekolah yang harus ikut membantu mengajar, dilihat dari 

lulusan ke enam pendidik tersebut satu orang berpendidikan Sekolah Perawatan 

Kesehatan Masyarakat (SPKM), satu orang D2 PGTK, satu orang D3 non 

kependidikan, sedangkan yang lainnya lulusan SMU,  melihat kondisi latar belakang 

pendidikan tersebut mestinya, belum memenuhi persyaratan, namun karena pendidik 

yang ada mempunyai dedikasi yang baik, dan mempunyai sifat-sifat kesabaran, 

maka hal tersebut sangat membantu pelaksanaan PAUD.   

Walaupun pendidikan pendidik tidak memenuhi persyaratan, namun semua 

pendidik tersebut telah mengikuti pelatihan diantaranya BCCT, diklat tutor, diklat 

tendik, magang BCCT, dan workshop, sehingga dengan pelatihan tersebut pendidik 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

Selain permasalahan tenaga kependidikan, kendala lain adalah kurangnya 

fasilitas bermain,  peralatan yang ada di Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

(ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak masih sangat 

minim, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Iska Nalurita, yang mengatakan 

bahwa: 

Peralatan yang berupa alat-alat permainan memang sangat dibutuhkan 
untuk anak-anak usia dini, tetapi permainan yang ada sangat sedikit dan sulit 
diperoleh, sehingga permainan yang ada saat ini, bersifat apa adanya saja.  
Terbatas pada blok, puzzle, Logico, Sudut Profesi, Boneka bayi dan 
perlengkapannya (CL. 14) 
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 Terbatasnya peralatan tersebut menyulitkan pendidik untuk melakukan 

pembelajaran yang bersifat bermain sambil belajar, termasuk penerapan BCCT, 

namun untuk pengembangan berbahasa, dengan BCCT  cukup dengan balok, puzzle, 

dan peragaan, misalnya melipat kertas. Yang penting untuk pengembangan 

berbahasa, pendidik harus banyak bicara, dan mengajak komunikasi dengan anak, 

sehingga anak dapat bicara dengan lancar dan mempunyai keberanian untuk 

menyampaikan pendapat kepada orang lain. Keterbatasan sarana dan prasarana 

tersebut dirasakan oleh guru pada saat akan menyampaikan materi tentang suara-

suara binatang, yang mana sarana untuk itu tidak ada, demikian pula sarna untuk 

dongeng, sarananya juga belum ada.  

Faktor fasilitas yang berupa keterbatasan gedung dan lingkungan edukatif juga 

menjadi kendala, sehingga guru tidak dapat mengoptimalkan potensi anak, misalnya 

ruang yang terbatas, halaman yang kurang luas, dan penataan lingkungan yang 

masaih sangat sederhana, sehingga hal tersebut kurang mendukung dalam 

pembelajaran BCCT. BCCT mestinya dapat dilakukan di luar kelas, tetapi 

lingkungan yang belum tertata dengan rapi, guru tidak dapat melakukan BCCT di 

luar kelas. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut seperti dituturkan oleh 

Setowati (wawancara, Senin, tanggal 19 Oktober 2009) mengatakan bahwa: 

pengurus yayasan, dan guru, mencoba untuk koordinasi dengan beberapa tokoh 

masyarakat, dan orang tua anak untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan PAUD di  Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa 

Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan memberikan 
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 sumbangan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah, selain itu sekolah 

setiap tahun mengajukan proposal kegiatan kepada pemerintah untuk mendapatkan 

bantuan (CL. 10) 

Kurangnya sarana dan prasarana seperti dikemukakan oleh Iska Nalurita 

(wawancara, Selasa, tanggal 20 Oktober 2009) mengatakan bahwa: untuk mengatasi 

keterbatasan sarana dan prasarana, guru berusaha mencari berbagai terobosan 

dengan membawa beberapa permainan dari rumah yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran, misalnya beberapa mainan dari plastik, sedangkan alat peraga seperti 

menirukan suara-suara, guru harus mencoba menyuarakan suara binatang, walaupun 

tidak sama persin dengan suara binatang (cl. 14) 

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

pelaksanaan BCCT antara lain: (1) keterbatasan tenaga pendidik baik kualitas 

maupun kwantitas, (2) kurangnya fasilitas bermain; (3) keterbatasan sarana dan 

prasarana permainan pendidikan   

 
G. Pembahasan 

 
1. Implementasi Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistik Anak usia dini di Play Group 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Demak 

Sikap aktif pendidik dengan memberikan perhatian, menyambut dengan hangat 

kedatangan anak- anak dan memberikan kata pujian merupakan sebuah bentuk 

penghargaan pendidik terhadap aktivitas mandiri anak,. Pujian dan penghargaan 
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 yang diberikan ini akan menambah rasa percaya diri pada anak dan menyenangi 

aktivitas positif yang telah dia lakukan. Di samping itu akan dirasakan kedekatan 

dan keakraban dengan guru yang memberikan pujian dan penghargaan kepada anak, 

karena anak measa diperhatikan dan disayang oleh gurunya, hal tersebut sangat 

membantu guru untuk menciptakan komunikasi yang harmonis antara guru dengan 

anak sehingga anak terangsang untuk mengembangkan bahasa, dan meningkatkan 

keberaniannya untuk melakukan komunikasi dengan guru. 

Sikap perhatian dan sambutan hangat ini akan diberikan pendidik tidak hanya 

pada anak yang dalam kondisi gembira, tetapi juga diberikan pada anak yang sedang 

rewel. Pendidik menyikapinya sama seperti anak yang sedang gembira. Dimana 

pendidik akan menyambut dengan hangat dan menarik perhatian anak agar suasana 

hatinya menjadi lebih baik.  

Deskripsi perilaku pendidik dan anak menunjukkan bahwa hubungan 

keakraban antara pendidik dan anak didik diekspresikan dengan memberi dan 

melempar senyum, menggoda, mencium tangan,  merupakan indicator jalinan kasih 

sayang dan kehangatan antara pendidik dan anak didik. Begitu juga sapaan mendidik 

pada anak didik menunjukkan bahwa pendidik memberi teladan perilaku yang baik, 

nilai- nilai yang ditanamkan pada anak saaat awal masuk kelas adalah menyapa dan 

memberi salam, pada awal masuk kelas perhatian pendidik pada setiap anak didik 

sangat diperlukan agar anak merasa tentram dan terlindungi. Sapaan pendidik 

merupakan perhatian bagi anak didik. Perlakuan pendidik yang penuh kasih saying 

pada anak sangat dibutuhkan oleh anak didik sehingga anak didik memiliki asa lekat 

pada pendidik dan ini membebaskan anak dari rasa takut, khawatir, dan taka man 
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 yang menganggu anak belajar mengembangkan diri. Begitu juga arahan dan 

bantuan yang diberikan pendidik dengan penuh kelembutan dapat membei semangat 

bagi anak untuk dapat melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya sendiri. 

Cara mengajak, membujuk dengan bercanda sambil menggoda serta menyapa 

dengan ramah ditunjukkan ibu guu akan dapat mengembalikan suasana anak kepada 

keceriannya, sehingga anak merasa disayang dan diperhatikan. Begitu juga 

komunikasi guru dengan oang tua akan berpengaruh pada anak. Di samping itu 

komunikasi antara orang tua atau pengantar dengan pendidik (tutor) sangat penting 

dilakukan, agar pendidik tahu apa yang terjadi dan peristiwa aa yang dialami oleh 

anak didiknya. Sehingga dengan demikian pendidik (tutor) bisa menentukan sikap 

seperti apa yang harus dilakukan terhadap anak didiknya.  

Pengarahan diberikan pendidik pada perilaku anak yang kurang 

bertanggungjawab seperti membuang dan tidak mau membereskan mainannya 

kembali. Ini menunjukkan bahwa penanaman rasa tanggungjawab seperti siapa yang 

membuang mainannya harus memungut kembali, lebih- lebih saat anak 

menunjukkan perilaku tidak bertanggungjawab pada miliknya. Hal ini dapat diambil 

maknanya bahwa perilaku yang kuang bertanggunjawab harus segea diperbaiki dan 

diarahkan kepada kondisi yang lebih baik. Karena akan selalu hadir dengan sikap 

kekanak- kanakannya dan mau enak sendiri. Membiasakan anak untuk menyimpan 

dan membereskan barang- barangnya serta memberi kepercayaan kepada anak untuk 

bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tentu saja bimbingan dari tutor 

sangat penting, agar anak bisa lebih bertanggungjawab dan bisa meletakkan kembali 

sendiri mainan yang sudah digunakan. 
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 Sikap pendidik dengan mendatangi dan menolong anak- anak yang memiliki 

problem merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa aman dan membangun 

kebersamaan. Hal ini akan memberikan kesan bagi anak bahwa mereka disayang dan 

diperhatikan yang tentu saja akan memberikan peningkatan pada sikap- sikap 

mandiri yang terpendam pada diri anak. 

Setiap anak yang mengikuti peraturan diberikan pujian oleh guru. Pujian 

diberikan agar anak senang dan bisa memahami bahwa menjaga kebersihan dengna 

memotong bagi kesehatan mereka. Untuk itu guu memberikan pujian sebagai upaya 

mendorong mereka melakukan aktivitas positif tersebut. 

Dengan menyanyikan lagu setiap pagi guru berusaha untuk menciptakan rasa 

senang pada anak, melatih perkembangan bahasa, dan membuat anak-anak lebih 

bersemangat. Begitu juga kata- kata “Merdeka” diakhir syair lagu merupakan bentuk 

upaya menanamkan sikap bebas, dan mandiri pada anak dengan tidak hanya di atur 

dan ditentukan oleh orang lain. Sebab mereka juga bisa menentukan pilihan sendiri, 

selagi itu baik. Biasana anak- anak sangat antusias setiap menyanyikan lagu ini, 

apalagi ketika sampai pada syair “Merdeka”, mereka akan meneriakkannya dengan 

sangat semangat, selanjutnya proses pembelajaran akan dimulai, setelah anak- anak 

merasa senang dan gembira.  

Pesan diaolog yang dilakukan oleh guru dengan anak merupakan kegaitan guru 

dalam menerapkan pengembangan bahasa pada anak, dengan menyanyi anak bisa 

melafal dangan baik, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak berani 

menyampaikan pendapat, agar anak mampu berbicara dengan lancar dan benar. Hal 

ini sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang harus dicapai 
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 dalam pelaksananaan pembelajaran PAUD. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 76, yang mengatakan 

bahwa: ”Pada mulanya  anak hanya  mengucapkan  satu kata,  misalnya pergi,  naik, 

dan jalan. Segera sesudah itu mereka mulai mengatur kata-kata  dalam kalimat  

dengan menggunakan dua kata yang sederhana yang disebut telegraphic speech, 

yaitu  papa pergi,  ingin minum. Dari kata  ini,  tumbuh keterampilan berbahasa dan 

perbendaharaan  kata sekitar 8.000 kata, dan mereka dapat menggunakannya dalam 

bahasa sekitar 4.000 kata ketika mereka masuk sekolah dasar. Perkembangan bahasa 

verbal atau bahasa yang diucapkan tidak hanya memerlukan belajar kata-kata, tetapi 

juga belajar tata bahasa dan aturan-aturan  dalam membuat kalimat”  

Selesai menyanyi, guru menunjuk salah satu anak untuk memimpin doa belajar 

dan doa kedua orang tua. Setiap anak memiliki kesempatan untuk memimpin 

temannya mengucapkan doa. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keberanian 

dan rasa percaya diri anak, di samping itu anak juga dapat belajar memimpin, dan 

berani berkata dengan jelas. Meskipun anak memiliki kesempatan untuk memimpin 

temannya, tetapi tidak samua anak yang berani maju sekalipun sudah dibujuk oleh 

guru.  

Kegiatan guru setelah istirahat adalah melakukan pembelajaran Beyond  

Centers And  Circles Time (BCCT), pada kegiatan tersebut selain melatih motorik 

anak guru berusaha untuk mengembangkan bahasa anak dengan melakukan 

komunikasi secara langsung, dan melatih keberanian anak untuk berkomunikasi 

dengan kawal lain dan guru. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori Martuti, 2009: 78, 

yang menyatakan Model pembelajaran BCCT ini harus  didasarkan pada prinsip-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xcviii

 prinsip dan tahap perkembangan  anak  yang mengacu  pada perkembangan potensi 

dan minat setiap anak melalui penyediaan lingkungan  belajar yang kaya,  dan 

memasukkan  esensi bermain pada setiap pembelajarannya.  Esensi bermain  yang 

meliputi perasaan senang, bebas, dan merdeka  harus menjiwai  setiap pembelajaran. 

Bermain sambil belajar yang dilakukan secara berkelompok memungkinkan 

anak berlatih bekerjasama dan berkomunikasi dengan teman lain sehingga, hal 

tersebut memungkinkan peningkatan perkembangan bahasa pada diri anak. Hal 

tersebut sesuai dengan  

Pendekatan BCCT mendasarkan pada asumsi bahwa anak belajar melalui 

bermain dengan benda-benda dan orang-orang disekitarnya (lingkungan). Dalam 

bermain anak berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman bermain yang tepat 

dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak, baik fisik, emosi, kognisi, 

maupun sosial anak. 

Pendekatan BCCT mendasarkan kegiatan bermain sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak. Pendekatan ini juga memperlihatkan kepada semua orang 

betapa pentingnay bermain sensorimotor, bermain peran, dan bermain pembangunan 

sampai munculnya keaksaraan. 

 
2. Kendala–kendala yang dihadapi pendekatan Beyond  Centers And  Circles 

Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik di play group 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) desa Kedungwaru, kecamatan 

Karanganyar, kabupaten Demak 

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-

Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, 
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 menunjukkan bahwa perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan 

PAUD masih rendah. Anak merupakan investsi yang sangat besar, keterlambatan 

perkembangan anak kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pendidikan terhadan 

anak usia dini, termasuk perkembangan bahasa pada anak.  Anak-anak yang tinggal 

didesa cenderung mempunyai sifat yang kurang berani berbicara dan menjawab 

pertanyaan orang lain pada saat masih di bawah umur.   

Perkembangan bahasa memang perlu dilatih sejak dini, sehingga anak 

mempunyai keberanian untuk bicara dengan jelas dan berani menyampaikan 

pendapat pada orang lain.  Kurangnya sarana dan prasarana tersebut menyebabkan 

proses pembejaran pada anak usia dini terganggu, walaupun guru telah berusaha 

untuk memaksimalkan hasil pembelajaran, namun peralatan bagi anak usia dini 

merupakan suatu hal yang penting, karena anak usia dini membutuhkan alat peraga 

yang langsung bisa dilihat diraba, dan di rasa oleh anak.   

Melihat kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat 

dan pemerintah masih rendah, hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Slamet Suyanto (2005: 1) yang menyatakan bahwa: PAUD adalah investasi  

yang sangat  besar bagi keluarga dan juga bangsa. Anak-anak adalah generasi  

penerus  keluarga dan sekaligus  penerus bangsa. Betapa  bahagianya orang tua yang 

melihat anak-anaknya  berhasil, baik dalam pendidikan, berkeluarga, bermasyarakat, 

maupun berkarya. PAUD sangat penting bagi setiap keluarga  demi menciptakan  

generasi  penerus  keluarga yang baik  dan berhasil.  
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 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

H. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Visi Dan Misi 

Visi : 

Menuju generasi yang beraqidah lurus ibadah sholih, jasmani yang kuat, akhlaq 

mulia, wawasan luas, mampu beraktualisasi dalam kehidupan beragama, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Misi : 

- Menjadikan generasi yang mencintai Al-Qur’an sehingga Al-Qur’an menjadi 

bacaan dan pandangan hidup.  

- Menyiapkan generasi calon pemimpin dimasa depan dengan landasan yang kuat 

dalam beriman dan bertaqwa, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inofatif, 

proaktif terhadap lingkungan 

 
2. Tujuan 

e. Menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung optimalisasi 

perkembangan kecerdasan anak, kepentingan dan perilaku serta tumbuh 

kembang anak dengan mengedepankan nilai-nilai agama. 

f. Mengembangkan dan menyalurkan aktivitas anak didik .  

g. Melatih keterampilan tenaga pendidik  

h. Meningkatkan kesejahteraan pendidik 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ci 

 3. Sasaran 

c. Anak-anak yang berusia 2,5 - 5 tahun 

d. Anak yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat 

 
4. Hasil Yang Telah Dicapai 

c. Tahun 2007 s/d tahun 2008 telah meluluskan 30 anak  

Dengan hasil : 

4) Masyarakat mengetahui akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini terbukti 

dengan  adanya Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq yang 

awalnya murid 20 orang sekarang bertambah menjadi 42 siswa. 

5) Pembelajaran usia dini dilaksanakan dengan ceria (bermain sambil belajar) 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran BCCT 

6) Masyarakat semakin antusias untuk ikut dalam PAUD 

 
d. Tindak Lanjut  

Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah : 

4) Melakukan konsolidasi panitia untuk mengevaluasi hasil yang dicapai 

menyusun program yang akan datang. 

5) Selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. 

6) Bekerjasama dengan institusi lain dan unsur-unsur terkait untuk kemajuan 

pendidikan secara umum dan Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-

Shidiq. 
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 5. Identitas Kelompok Bermain 

 
Identitas Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, sesuai dengan 

ijin operasional seperti di bawah ini: 

Nama Kelompok Bermain :Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

Alamat :Jl. Melati Ds. Kedungwaru Lor 

Kecamaan  :Karanganyar 

Kabupaten  :Demak 

Propinsi :Jawa Tengah 

Berdiri :07 Mei 2006 

No. Ijin Operasional :421.1/204/2008 

Status tanah :Wakaf 

Ukuran :150 m2 

Luas Bangunan :8 x 9 m 

Denah dan Peta Lokasi terlampir  

 
6. Identitas Ketua Penyelenggara 

Sesuai dengan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Abu Bakar 

Ash-Shidiq, identitas ketua penyelenggara adalah sebagai berikut:  

Nama :B. Setyowati 

Tempat/Tanggal Lahir  :Demak / 28 Agustus 1969 

Pendidikan  :SPKM 

Alamat :Jl. Nusa Indah Ds. Kedungwaru Lor Kec. 

Karanganyar, Kab. Demak  
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 7. Identitas Tenaga Pendidik 

Tabel IV. 1. Data Identitas Tenaga Pendidik 

No Nama  Alamat  Tempat 

Tgl.Lahir 

Pendidikan Jabatan  

1. B. Setyowati  Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

28 Agustus 

1969 

SPKM Ketua Penyelenggara 

dan  Pengelola 

2. Iska Nalurita Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

23 Maret 1984 

D3 Pendidik 

3. Setianawati Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

14 April 1984 

D2 PGTK Pendidik 

4. Siti 

Kumbowati 

Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

24 Maret 1984 

SMU Pendidik 

5. Sumainzah Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

19 Sept 1986  

SMU Pendidik 

6. Umi 

Nihlatun  

Kedungwaru 

Lor, Kr.Anyar 

Demak,  

18 Juli  

1974 

SMU Pendidik 

 
Sumber: dokumentasi Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, 2009 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pendidik yang ada 

di dokumentasi Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq sebanyak 6 

orang, dengan pendidikan SPKM 1 orang, D3 1 orang, D2PGTK 1 orang, dan 

SMU 3 orang,  data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik yang 

ada di Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq sebagian besar adalah 

lulusan SMU. 
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 8. Data Anak Didik 

Tabel IV. 2. Data Anak Didik  

Jumlah Anak Tahun Kelompok 

Usia L P Jumlah 

Jumlah 

Kelas 

2006/2007 3-4 9 11 20 1 

2007/2008 1-2 - 1 1  

 2-3 4 6 10  

 3-4 8 10 18 3 

 4-5 5 7 12  

 5-6 1 2 3  

JUMLAH TH 2007/2008   44  

2008/2009 2-3 7 4 11  

 3-4 4 6 10  

 4-5 9 15 24  

 5-6 - 2 2  

JUMLAH TH 2008/2009 20 27 47  

 
Sumber: Dokumentasi Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, 2009 

 
 

9. Metode Pengajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, Kelompok Bermain Aisyiyah 

Abu Bakar Ash-Shidiq menggunakan metode pembelajaran BCCT (Beyond Center 

adn Circle Time) atau pendekatan sentra dan lingkaran dimana pendekatan 

penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat disentra main dan saat anak dalam lingkaran  dengan 

menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu (pijakan 

lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan saat main, pijakan setelah main).  
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 Pemilihan Kenapa BCCT (Beyond Center adn Circle Time), pada kelompok 

bermain bermain Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq berdasarkan berbagai 

pertimbangan antara lain:  

i. Kurikulumnya diarahkan untuk membangun berbagai pengetahuan anak yang 

digali sendiri melalui variasi pengalaman main disentra-sentra kegiatan, 

sehingga mendorong kreativitas anak. 

j. Pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung dan penilai kegiatan anak 

dengan mengkondisikan setiap anak untuk berperan aktif. 

k. Pembelajarannya bersifat individual, sehingga rancangan, dukungan dan 

penilaian disesuaikan dengan potensi, tingkat perkembangan dan kebutuhan 

masing-masing anak. 

l. Semua tahapan perkembangan anak telah dirumuskan dengan rinci dan jelas 

sehingga dapat dijadikan panduan dalam penilaian perkembangan anak. 

m. Kegiatan pembelajarannya tertata dengan uraian yang jelas (mulai dari penataan 

lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan sebelum, sesaat dan 

sesudah main) sehingga dapat dijadikan panduan bagi pendidik pemula. 

n. Masing-masing anak memperoleh dukungan baik aktif, kreatif dan berani 

mengambil keputusan sendiri tanpa harus takut membuat kesalahan.  

o. Setiap tahap perkembangan bermain anak sudah dirumuskan secara jelas, 

sehingga dapat dijadikan pijakan bagi pendidik dalam melakukan penilaian 

perkembangan anak.  

p. Penerapannya tidak bersifat kaku, melainkan dapat dilakukan secara bertahap, 

sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 
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 10. Program Tambahan 

a. Melukis 

b. Praktek wudlu dan sholat 

c. Menyanyi 

 
11. Program Unggulan 

c. Pembelajaran manasik haji  

d. Out Bond  

 
12. Komunitas Antar Orang Tua Dan Guru 

d. Memberikan buku penghubung yang berisi catatan anak selama di sekolah, 

pesan maupun kesan baik dari dewan guru maupun orang tua. 

e. Mengadakan pertemuan antar orang tua murid dan guru guna mengetahui 

perkembangan anak selama di rumah. 

f. Satu bulan sekali, pembahasan pendidikan anak dengan orang tua untuk 

menyamakan persepsi pendidikan anak. 

 
13. Sarana Belajar 

c. Sarana Administrasi   : ada 

d. Sarana Belajar  :   

7) banyaknya ruang kelas : 4 ruang  

8) Kantor   : 1 

9) Meja/Kursi Murid   : 20 / tidak ada  

10) Meja/Kursi Guru   : 1 / 2 

11) papan Tulis   : 4 
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 12) Komputer   : 1 unit 

 
14. Sarana Bermain 

d. Tempat bermain di dalam/luar : ada 

e. APE (Alat Permainan Edukatif) luar : 

8) Jungkitan 

9) Tangga Majemuk 

10) Bola Dunia 

11) Ayunan 

12) Mangkok Putar 

13) Jembatan Titian 

14) Bola dan Ring Basket  

f. APE (Alat Permainan Edukatif) dalam : 

10) Logico 

11) Sudut Profesi 

12) Big Block 

13) Roncean dan Timbangan  

14) Boneka dan panggung peran 

15) Angklung dan Kulintang  

16) Puzzle 

17) Boneka bayi dan perlengkapannya 

18) Balok unit dan papan pembangunan 
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 15. Sarana  Pendukung 

n. Ledeng/Sumur  : tidak ada 

o. Kamar mandi/WC  : ada 

p. Listrik  : ada 

q. Jadwal Kegiatan  : ada 

r. Kantor   : ada 

s. Dapur  : tidak ada 

t. Gudang   : tidak ada 

u. Tempat cuci tangan   : tidak ada 

v. Halaman  : ada 

w. Tempat bermain indoor : ada 

x. Tempat bermain outdoor : ada 

y. Ruang tunggu  : tidak ada 

z. Perpustakaan/Tempat Baca : ada 

 
 

I. Temuan Penelitian 

 
1. Implementasi Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistik Anak usia dini di Play Group Aisyiyah 

Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Demak 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Keberadaan jumlah murid yang ada di plau group ABA,  tiap tahun selalu 

meningkat, menunjukkaan bahwa kelompok bermaain ABA diterima dan 
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 didukung oleh masyarakat desa tersebut. Adapaun jumlah murid th 2006/2007 

berjumlah 20 anak, pada tahun 2007/2008 jumlah muridnya ada 44 anak, 

sedangkan jumlah murid tahun 2008/2009 ada 47 anak. Status dari bangunan dan 

tanahnya adalah milik sendiri dari wakaf orang yang tidak mau disebut-sebut 

namannya,dengan luas tanah 150 m3, luas bangunan 8 x 9 m (CL. 01) 

Bertambahnya jumlah di Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

(ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak tidak 

lepas dari pelaksanaan program Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

(ABA) secera keseluruhan. Metode pengajaranya sudah menggunakan 

pendekatan Beyond Centers and Circles Time ( BCCT ) dengan program 

kegiatan tambahan praktek wudlu dan sholat serta program unggulan 

pembelajaran manasik haji dan kegiatan out bond. Sarana belajar yang terdiri 

dari 4 ruangan dan sarana belajar serta sarana bermain yang sudah memenuhi 

standart sedang membuaat Pengelola dan guru-gurunya selalu giat untuk 

berbenah diri neningkatkan keberadaannya dalam segaala hal (CL. 01) 

Play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq telah melakukan 

pembelajaran dengan pendekatan Beyond Centers and Circles Time (BCCT) 

seperti kelompok-kelompok belajar di lain tempat,pendekatan BCCT ini 

merupakan suatu pendekatan yang baku untuk pembelajaran anak usia dini. 

Menurut penjelasan Umi Nihlatun tutor atau guru yang mengajar di play group 

ABA  menjelaskan bahwa BCCT merupakan pendekatan yang baku yang 

dianjurkan pemerintah dan tertuang dalam kurikulum PAUD. Mengajar dengan 

menggunakan pendekatan BCCT  berarti mengajar dengan memmperhatikan 
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 tahap –tahap perkembangan psikhologi anak,anak pada usia 2 sampai 6 tahun 

merupakan masa-masa anak untuk bermain,maka metode pembelajarannyaa 

disesuaikan dengan jiwa anak yang suka bermain,sehingga motto pembelajaran 

PAUD adalah bermain sambil belajar (CL. 07) 

Play group ABA memiliki program kegiatan tambahan berupa praktek 

wudlu dan sholat serta program unggulan pembelajaran manasik haji dan 

kegiatan out bond. Sarana belajar yang terdiri dari 4 ruangan dan sarana belajar 

serta sarana bermain yang sudah memenuhi standart sedang membuaat Pengelola 

dan guru-gurunya selalu giat untuk berbenah diri neningkatkan keberadaannya 

dalam segaala hal (CL. 01) 

Penerapan model BCCT, merupakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan anak serta berbasis pada kecerdasan jamak, dalam 

kegiatan pembelajaran model BCCT berisi berbagai variasi kegiatan bermain 

seraya belajar yang merupakan ciri dari kelas yang berpusat pada anak, hal ini 

seperti dikemukakan oleh Setyowati (wawancara, Senin, tanggal 19 Oktober 

2009) sebagai berikut: 

Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) atau di Indonesia 
dikenal dengan Pendekatan Sentra Dan Saat Lingkaran, yaitu suatu 
model pembelajaran  guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas 
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari,  
dengan tujuan siswa memperoleh pengetahuan dan kertrampilan dari 
konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba 
sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya 
sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak.  Dalam BCCT berisi 
berbagai kegiatan bermain dan belajar dengan ciri berpusan pada 
kegiatan anak (CL 10) 
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 Program kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler menurut 

Setyowati (wawancara, Senin, tanggal 19 Oktober 2009) merupakan bentuk 

perencanaan kegiatan yang harus dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran, 

dibuat oleh tim yang terdiri dari pengurus yayasan, dan guru dengan megacu 

pada standar kompetensi anak usia dini yang terdiri atas pengembangan aspek 

moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, 

kognitif, fisik/motorik, dan seni.   

Selain pengurus yayasan, dan guru dalam penyusunan kurikulum Play 

Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) melibatkan beberapa tokoh 

masyarakat dan orang tua, hal ini seperti dikemukakan oleh Iska Nalurita 

(wawancara, Selasa, tanggal 20 Oktober 2009) mengatakan: 

Program kurikulum maupun ekstra kurikulum disusun bersama 
antara pengurus yayasan, guru, beberapa tokoh masyarakat, dan orang 
tua, dengan harapan program yang diselenggarakan di Play Group 
Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) nantinya mendapat dukungan 
dari semua pihak (CL. 11) 

 
Menurut pengakuan Setianawati (wawancara, Rabu, tanggal 13 Oktober 

2009) Mengemukakan: 

Kurikulum BCCT diarahkan untuk membangun pengetahuan 
anak yang digali oleh anak itu sendiri.  Anak didorong untuk bermain di 
sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, 
pendukung, dan penilai kegiatan anak.  Pembelajaran bersifat individual, 
sehingga rancangan, dukungan, dan penilaiannyapun disesuaikan dengan 
tingkatan perkembangan dan kebutuhan setiap anakdengan BCCT anak 
dapat belajar sambil bermain pada sentra-sentra kegiatan, misalnya pada 
sentra ibadah, sentra balok, sentra seni dan lain sebagainya.  Dengan 
bermain pada sentra tersebut anak dirangsang mengembangkan berbagai 
kecerdasan, misalnya pada setra balok, anak dirangsang untuk 
mengembangkan kecerdasaran visual spasial (ruang pandang), anak 
dirangsang melalui bermain balok (CL. 12) 
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 Rencana pembelajaran dalam  Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) 

merumuskan semua tahapan  dengan rinci dan jelas, sehingga guru punya 

panduan dalam penilaian perkembangan anak.  Dalam rencana pembelajaran 

tertata semua kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dengan urutan yang jelas, 

mulai dari penataan lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan 

(scaffolding), hal ini seperti dikemukakan oleh Siti Kumbowati (wawancara, 

Selasa, tanggal 13 Oktober 2009) mengatakan: 

Perencanaan pengembangan bahasa, dalam Beyond  Centers And  
Circles Time (BCCT)  dilakukan oleh guru dengan menyampaikan bahwa 
untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini, guru harus 
mempersiapkan tempat untuk berkumpul sebagai sarana komunikasi 
dengan anak .  Tempat tersebut berupa ruang kelas, dan pada permainan 
anak membentuk lingkaran, dan guru berada di tengah lingkaran (CL. 13) 

 
Khusus untuk peningkatan kecerdasan linguistik anak, guru Play Group 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA), telah menyusun perencanaan 

pengembangan bahasa dengan indikator: (1) mempu menyebut nama, jenis 

kelamin, dan umur; (2) mampu berbicara dengan suara yang cukup terdengar; (3) 

mampu berbicaa lancar dengan kalimat sederhana; (4) Mampu mengungkapkan 

sesuatu dengan kalimat pendek 3-4 kata; (5) Mampu mengulang lagu anak-anak, 

menyanyikan lagu sederhana; (6) Mampu menyebut nama benda dan fungsinya; 

(7) Mampu melaksanakan dua perintah lisan secara berurutan dengan benar; (8) 

Mampu menjawab pertanyaan sederhana; (9) Mampu menyebut pertanyaan 

dengan menggunakan kara “apa”, “mengapa”, dan “kenapa”; (10) Mampu 

mengenal dan menirukan berbagai jenis suara; (11) Mampu bercerita tentang 

pengalaman sendiri; (12) Mampu mengenal kata yang menunjukkan posisi, 

seperti: di atas, di bawah, di depan, di belakang; (13) Mampu mengajukan 
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 pertanyaan lebih banyak; (14) Mampu mengenal masing-masing bunyi huruf 

alfabet.  Sedangkan program ekstra kurikulum yang direncanakan oleh Play 

Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) adalah: (1) Bahasa Inggris; (2) 

Melukis; (3) Gerak Kreatif (Menari); (4) Komputer; (5) Berenang; (6) IQRO’  

(dokumentasi Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq, 2009) 

Program pengembangan dan indikator yang telah ditetapkan merupakan 

acuan guru dalam melaksanakan dan menilai anak, perkembangan bahasa anak  

pada tahap awal diarahkan pada kemapuan anak dalam menyebut nama, jenis 

kelamin dan umurnya  sendiri dengan suara yang terdengar.  Hal ini seperti 

dituturkan oleh Iska Nalurita (wawancara, selasa, tanggal 20 Oktober 2009) 

sebagai berikut: 

Pengambangan bahasa pada anak usia dini ditandai dengan 
kemampuan anak untuk menjawab pertanyaan tentang nama, jenis 
kelamin, dan umur dengan benar dengan suara yang terdengar, terkadang 
anak sampai umur 3 tahun belum tau namanya sendiri, atau malu-malu 
menjawab namanya sendiri (CL. 14) 

 
Senada dengan pernyartaan tersebut Siti Kumbowati (wawancara, Selasa, 

tanggal 13 Oktober 2009) mengemukakan: 

pengembangan bahasa pada anak usia dini, dimulai dengan 
pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti siapa namanya, berapa umurnya, 
siapa nama mamanya, dan sebagainya, yang terpenting dalam 
pembelajaran pengembangan bahasa adalah keberanian anak untuk 
berbicara. Pada setiap kegiatan anak bisa dilibatkan untuk belajar bicara, 
misalnya pada sentra balok, anak-anak dipancing untuk menjawab 
dengan hitungan misalnya (CL. 13) 

 
Dalam menyusun rencana pembelajaran dibuat indikator pengembangan 

bahasa anak, selain mampu menyebut nama, jenis kalamin, dan umur, indikator-

indikator lainnya ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran, 
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 dengan kata lain indikator tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan 

pembelajaran.  Sedangkan hal lain yang perlu direncanakan oleh guru dalam 

pelaksanaan Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) adalah sarana prasarana 

seperti papan peraga huruf, angka dan gambar-gambar untuk memperkenalkan 

kepada anak, peralatan tersebut selain berfungsi sebagai alat pengembangan 

fungsi kognitif siswa juga berfungsi untuk berlatih berbicara, dan keberanian 

anak untuk bertanya. 

Perencanaan pengembangan bahasa, dalam Beyond  Centers And  Circles 

Time (BCCT) adalah tempat untuk bermain dan membuat kelompok, seperti 

dikemukakan oleh Siti Kombowati (wawancara, Kamis, tanggal 13 Oktober 

2009), menyampaikan bahwa untuk mengembangkan bahasa pada anak usia 

dini, guru harus mempersiapkan tempat untuk berkumpul sebagai sarana 

komunikasi dengan anak (CL. 13) 

Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perencnaan program 

Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA), dirancang dalam program 

kurikuler dan program ekstra kurikuler, program kurikuler terkait dengan 

pengembangan bahasa telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang disertai dengan kompetensi dan indikator,  program ekstra kurikuler yang 

direncanakan meliputi: kegiatan bahasa Inggris, melukis, gerak kreatif (menari), 

komputer, berenang dan Iqro. 

 
b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2009, 

diketahui bahwa setiap pagi guru menyambut anak, hal ini bertujuan 
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 Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara dan analisa dokumen yang 

telah dilakukan oleh peneliti maka pola bimbingan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pekembangan berbahasa peserta didik yang dilakukan di 

Kelompok Bermain Play Group Aisyiyah Abu Baka Ash-Shiddiq Kedaungwaru, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dimulai dari aktifitas sebelum 

masuk kelas (saat baru datang di sekolah yang diantar oleh orang tua atua 

pengantar), bimbingan saat belajar sambil bermain, saat istirahat dan saat akan 

pulang. 

Pelaksanaan pembelajaran BCCT dimulai sejak anak datang kesekolah, 

dimana guru selalu melakukan penyambutan anak setiap pagi, hal ini bertujuan 

untuk menumbuhkan hubungan yang hangat, nyaman antara tutor dengan anak-

anak serta menumbuhkan keceriaan pada diri anak sebelum pembelajaran 

dimulai. Kaitanya penyambutan kedatangan anak diajak berdialog dengan 

perkembangan linguistic anak adalah untuk mengetahui sejauhmana kemampuan 

masing masing anak dalam keberanian dan kecakapanya dalam menjawab 

sapaan guru, sehingga guru akan mengetahui seberapa kemampuan masing 

masing anak dalam berbahasa verbal. Kegiatan penyambutan ini dilakukan terus 

menerus setiap pagi agar anak anak menjadi terbiasa dan  tidak asing dengan 

pertanyaan pertanyaan atau sapaan dari tutor, sehingga mampu menjawab 

pertanyaan atau sapaan dari tutor dengan baik dan benar. Kegiatan berdialog 

dengan anak-anak ini ternyata mampu menciptakan hubungan kerjasama yang 

baik antara orang tua dengan guru dalam kebersamaan dan tanggung jawanya 

didalam mendidik anak, terutama dalam mengembangkan bidang linguistic, hal 
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 ini terlihat dari jawaban jawaban anak yang kurang pas terhadap pertanyaan guru 

akan dibenarkan oleh orang tua. Sebagai contoh tutor memberikan salam pada 

anak “selamat pagi Ani “ anak yang namanya ani diam saja, kemudian ibunya 

menjawab “selamat pagi bu guru“ anak tersebut kemudian menirukan ucapan 

ibunya “selamat pagi bu guru” 

Program yang dilakukan oleh play group ABA, mengikuti dan 

melaksanakan program kerja yang menjadi kesepakatan dengan kelompok 

bermain yang lain, baik di lingkungan Dabin maupun di tingkat kabupaten. 

Program pembelajarannya sudah disesuaikan dengan aspek perkembangan dan 

indikatornya yang telah tertuang di dalam buku laporan pendidikan dari dinas 

pendidikan kabupaten. Sedangkan metode pembelajarannya dengan 

menggunakan pendekatan BCCT (Beyond Centeres and Ceircles Time) Waktu 

pembelajarannya 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Mulai 

pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Guna meningkatkan kecerdasan 

linguistic anak ditempuh dengan dua kegiatan yaitu melalui kegiatan diluar jam 

pembelajaran dan di dalam jam pembelajaran. Kegiatan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistic yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran 

antara lain kegiatan dialog pada saat penyambutan kedatangan anak,pagi pukul 

07.30 WIB, berdialig waktu istirahat saat anak bermain dalam pengawasan guru 

dan pada waktu pulang menunggu jemputan wali murid. Sedangkan yang 

melalui kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui topic mendongeng,dan 

menyanyi. 
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 Pelaksanaan pembelajaran diawali oleh guru dengan membiasakan berjabat 

tangan, seperti yang dikemukakan oleh Siti Kombowati (wawancara, 18 Oktober 

2009) sebagai berikut: 

Setiap hari kegiatan penyambutan siswa meliputi jabat tangan dan 
cium tangan tutor, hal ini dimaksudkan agar siswa secara psikhologis dekat 
dan tidak takut dengan tutor/guru. Sambil jabat tangan memberi salam 
assalamualaikum dan anak dibimbing untuk menjawab salam 
tersebut,bimbingan ini bertujuan membiasakan anak didik untuk memberi 
salam bila ketemu teman,saudara orangtua dan guru, yang merupakan 
bimbingan rohani pada anak. Setelah salam dan jabat tangan dilanjutkan 
dengan dialog ringan misalnya; sudah makan belum, warnanya apa 
sepatumu, bajumu, diantar siapa hari ini,bawa minuman apa tidak,diberi 
uang saku berapa oleh orang tuamu. Dialog dialog ringan ini akan 
merangsang berkembangnya linguistic anak karena anak akan berlatih 
berbicara dan menyusun bahasa untuk menjawab pertanyaan tutor,bila 
jawaban kurang pas segera dibenarkan tutor atau orang tua yang 
mengantarkan (CL. 04) 

 

Untuk mengetahui permasalahan anak, dan perkembangan anak, guru 

berusaha melakukan komunikasi dengan orang tua dengan memanfaatkan waktu 

pada saat orang tua mengantarkan anak, pertemuan dengan orang tua bisa juga 

dimanfaatkan tutor untuk saling memberi informasi tentang keadaan anak waktu 

di sekolahan, dan minta informasi kegiatan dan perkembangan anak di rumah.  

Jadi kegiatan penyambutan siswa merupakan kegiatan yang multi guna (CL. 04) 

Kelompok bermain Aisyiyah Abu Bakar ash-Shidik ini terdapat 5 tempat 

sentra yaitu: : (1) Sentra persiapan, sentra persiapan ini berada di ruangan tengah 

yang lebih luas dari pada sentra sentra yang lain, di ruangan ini anak anak 

berkumpul berbaris di barisan masing-masing yang dibimbing oleh 

pembimbing/gurunya masing masing, sebagai persiapan untuk masuk ruangan 

sentra.untuk menerima pembelajaran sesuai dengan jadwalnya masing-masing, 

(2) Sentra Balok, APE (Alat Permaianan Edukatif) yang ada di sudut ruangan 
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 sentra balok adalah : balok pembangunan berjumlah 400 unit, balok berongga 2 

buah, balok angka 2 buah, balok kreatif 3 buah dan balok-balok jenis yang lain, 

(3) Sentra Seni Peran, Alat Peremainan Edukatif yang berada di tempat sentra 

seni peran adalah : boneka gender 4 buah, boneka binatang 3 buah, sudut profesi 

1 buah,  sudut sholat 1 set, peralatan pertanian 1 set, peralatan tukang 1 set,  baju 

profesi 10 stel ,alat transportasi 10 buah dan masih banyak lagi. Alat permaianan 

di sentra seni peran ini lebih banyak dan lebih lengkap bila dibanding peralatan 

si sentra yang lain, (4) Sentra Bahan Alam, Di sentra bahan alam alat- alat main 

yang ada adalah: bak pasir berjumlah 3, corong 8, drigen 6, saringan 3, penjepit 

4,  alat kocok 3, bak air 3 buah dan masih ada peralatan yang lain, (5) Sentra 

Rohani / Keagamaan, Peralatan peraga yang ada di sentra keagamaan adalah alat 

alat sholat baik untuk laki-laki maupun perempuan,Al  Quran,gambar sholat, dan 

peralatan lain yang berhubungan dengan praktek keagamaan (CL. 05) 

Selain alat-alat permainan edukatif yang berada di sentra-sentra, terdapat 

pula  Alat Permaianan Educatif Out Door (luar ruangan) yang dipergunakan 

bermain anak pada waktu sebelum pembelajaran dimulai,waktu istirahat maupun 

waktu pulang menunggu jemputan orang tua. Adapun peralatan bermain yang 

berada diluar ruangan adalah : jungkitan 2 buah, tangga majemuk 1 buah, bola 

dunia 1 buah, ayunan 1 buah, mangkok putar 1 buah, ring dan bola basket 2 buah 

dan titian 1 buah.  Baik alat alat permainan edukatif yang berada di sentra-sentra 

maupun yang berada di luar ruangan semua disediakan untuk menciptakan 

pembelajaran dengan suasana bermain sambil belajar,meskipun. peralatan main 
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 yang ada  belum selengkap yang merangsang seluruh aspek perkembangan anak 

(CL. 05) 

Pelaksanaan pembelajaran BCCT di play group ABA, diawali dengan 

tanda bel, setelah terdengar tanda bel berbunyi, anak-anak berkumpul di sentra 

persiapan berbaris diatur oleh pembimbingnya masing-masing, tiap pembimbing 

mengatur 12 anak sebagai anak asuahannya. Pada saat berbaris pembimbing 

memeriksa kuku dan kerapian pakaian anak-anak, apabila ada anak yang 

kukunya panjang guru memotongnya dan apabila ada pakaian anak ada yang 

tidak rapi dirapikan. Setelah pemeriksaan selesai dan barisanya rapi,guru 

memberi arahan sebagai kegiatan awal yaitu memberikan pijakan sebelum main, 

anak anak diberi pengarahan tentang permainan apa yang akan dilaksanakan 

pada hari ini dan di mana tempatnya. Setelah selesai memberikan pijakan 

sebelum main anak anak satu persatu secara urut sambil bernyanyi masuk ke 

sentra–sentra main sesuai dengan sentra main yang telah terjadwal mengikuti 

pembimbingnya masing-masing (CL. 06) 

Pembelajaran BCCT dilakukan pada sentra main diantaranya adalah di 

sentra seni, anak anak duduk melingkar yang telah ditetapkan, melihat cara 

membentuk lingkaran tersebut menunjukkan bahwa anak sudah terbiasa 

melakukan kegiatan tersebur. Guru berada di tengah lingkaran, sambil 

menjelaskan kegiatan menggambar bunga, Guru melakukan kegiatan pijakan 

dengan memberikan contoh menggambar sambil menceritakan cara –cara 

menggambar bunga, sesekali guru bertanya pada anak tentang bunga apa yang 

digambar dan bunga apa saja yang sudah diketahui anak-anak.  Setelah kegiatan 
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 pijakan main dianggap selesai guru menyuruh anak untuk  mengambil peralatan 

menggambar yang sudah disediakan dan mulai melaksanakan kegiatan 

menggambar, sambil bercerita mengulang cara-cara menggambar, guru 

menjawab berbagai pertanyaan dan membimbing kegiatan menggambar anak 

anak.. Pada saat anak anak melakukan kegiatan guru memperhatikan sambil 

menilai kegiatan masing masing anak, penilaian anak secara individu.             

Setelah pembelajaran menggambar selesai anak anak diarahkan untuk 

mengumpulkan hasil lukisannya untuk dinilai guru serta mengembalikan 

peralatan yang dipakainya ditempat semula secara rapi. Kegiatan guru 

memperhatikan dan mengarahkan anak-anak memberesi peralatan mainnya ini 

berarti guru melakukan kegiatan pijakan setelah main. (CL. 06) 

Pembelajaran BCCT merupakan suatu pendekatan yang baku untuk 

pembelajaran anak usia dini, hal ini seperti dikemukakan oleh Umi Nihlatun 

(wawancara, tanggal 25 Oktober 2009) sebagai berikut: 

BCCT ini merupakan suatu pendekatan yang baku untuk 
pembelajaran anak usia dini. Menurut penjelasan Umi Nihlatun tutor atau 
guru yang mengajar di play group ABA  menjelaskan bahwa BCCT 
merupakan pendekatan yang baku yang dianjurkan pemerintah dan tertuang 
dalam kurikulum PAUD. Mengajar dengan menggunakan pendekatan BCCT  
berarti mengajar dengan memmperhatikan tahap –tahap perkembangan 
psikhologi anak,anak pada usia 2 sampai 6 tahun merupakan masa-masa 
anak untuk bermain,maka metode pembelajarannyaa disesuaikan dengan 
jiwa anak yang suka bermain,sehingga motto pembelajaran PAUD adalah 
bermain sambil belajar (CL. 07) 

 
Pernyataan senada dikemukakan oleh Setowati (wawancara, tanggal 19 

Oktober 2009) mengatakan: 

Berkenaan dengan model pembelajaran yang digunakan di Play 
Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, 
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak  mengatakan bahwa:  Model 
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 yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini adalah model pembelajaran 
BCCT. Model pembelajaran BCCT merupakan suatu model konsep belajar 
dimana guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (CL. 10) 

 
Menurut Setowati Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) atau di 

Indonesia dikenal dengan Pendekatan Sentra Dan Saat Lingkaran, yaitu suatu 

model pembelajaran  guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan tujuan siswa 

memperoleh pengetahuan dan kertrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit 

demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak.  

Dalam BCCT berisi berbagai kegiatan bermain dan belajar dengan ciri berpusat 

pada kegiatan anak (CL. 10) 

Ciri-ciri pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT, dalam 

pelaksanaan pembelajarannya ditempatkan di sentra-sentra main  atau di area-

area main, dimana area main tersebut dilengkapi dengan alat-alat permainan 

edukatif sesusi dengan nama areanya, area seni berarti  alat permainannya berupa 

hasil-hasil seni dan peralatan seni, area bahan alam berarti alat permainannya 

berupa bahan-bahan alam semua alat-alat main tersebut harus  yang merangsang 

pertumbuhan kecerdasan anak.. Di tiap-tiap area dibimbing oleh satu atau lebih 

guru pembimbing, sedangkan jumlah anak-anak satu kelompok area tidak lebih 

dari 12 anak supaya mudah pengawasan dan membibingannya (CL. 07) 
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 Cara pelaksanaan pembelajaran melalui beberapa pijakan, hal ini ini seperti 

dikemukakan oleh Umi Nihlatun (wawancara, tanggal 25 Oktober 2009) 

mengatakan: 

Cara pelaksanaan pembelajaran BCCT adalah melalui beberapa 
pijakan yaitu pijakan sebelum main, pijakan selama main dan pijakan 
sesudah main. Pijakan sebelum main isinya pengarahan permainan apa yang 
akan dilaksanakan pada hari ini, bagaimana caranya dan di sentra mana yang 
akan dimasuki. Sedangkan di pijakan pada saat main anak anak diberi 
pengarahan bagaimana cara main,setelah itu anak dibebaskan bermain 
mengekpresikan permainan dengan pengawasan dan bantuan 
pendidik.Pijakan setelah main,anak anak diberi tugas mengemasi peralatan 
mainnya dan menempatkannya di tempat semula dengan teratur dan rapai 
untuk mendidik anak bertanggung jawab (CL. 07) 

 
          Untuk meningkatkan kemampuan anak dalam hal linguistik, play group 

ABA mengalokasikan waktu dengan topik-topik mendoneng, bercerita, 

pengenalan huruf dan menyanyi. Hal ini seperti dikemukakan oleh Siti 

Kumbowati (wawancara, tanggal 30 Oktober 2009) sebagai berikut: 

Dalam pembelajaran mendongeng,anak dilatih ketrampilan 
mendengarkan cerita dari guru,menangkap isi cerita dan bertanya hal-hal 
yang bersangkutan dengan isi dongeng. Dalam topik bercerita materi yang 
dikembengkan adalah berkenalan, memperkenalkan namamya sendiri, nama 
ayah, ibu, kakak adik dan nama teman-temannya bermain. Berlatih unttuk 
belajar berbicara yang keras yang bisa didengar oleh orang yang diajak 
bicara bukanlah pekerjaan yang mudah bagi guru, sebab anak usia 2 atau 3 
tahun memerlukan kesabaran yang ektra (CL. 08) 

 
 

Lebih lanjut dikatakan oleh  Siti Kumbowati (wawancara, tanggal 30 Oktober 

2009) bahwa:  

Secara umum pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan 
linguistik apabila anak sudah mampu mengucapkan kata yang keras dan 
benar dalam hal: (1) menyebutkan namanya sendiri dan nama-nama anggota 
keluargaanya, (2) berani berbicara dengan gurru-guru serta teman-teman 
bermainnya, (3) berani bertanya baik pada temaannya maupun orang lain 
disekitarnya, (4) bisa menjawab pertanyaan dengan benar tidak melenceng 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxxiii

 dari pertanyaannya, (5) Berani bernyanyi sendiri maju di depan teman-temannya. 
Dan untuk mewujutkan tercapainya upaya meningkatkan kecerdasan 
linguistik anak yang diprogramkan lembaga pendidikan ABA adalah melatih 
dan mengajak bicara anak disegala situasi (CL. 08) 

 

Terkait dengan model pembelajaran yang digunak 

 

 Selesai melakukan kegiatan pijakan setelah main dan waktunya istirahat ,guru 

mempersilahkan anak anak untuk istirahat diluar,pada saat istirahatpun guru 

tetap mengawasi dan melayani apa yang diperlukan untuk bermain. 

 
2. Bagaimana mengatasi kendala–kendala yang dihadapi pendekatan Beyond  

Centers And  Circles Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan 

linguistik di play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) desa 

Kedungwaru, kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak 

 
Berbagai kendala dalam pelaksanaan Beyond  Centers And  Circles Time 

(BCCT) seperti dikemukan oleh Umi Nihlatun (wawancara, Sabtu, tanggal 15 

Oktober 2009) adalah sebagai berikut: 

Tenaga pendidik untuk anak usia dini sangat sedikit, karena untuk tenaga 
pendidik membutuhkan orang-orang yang mempunyai spesialis, terutama 
dalam kesabaran untuk mendidik anak-anak, selain itu, secara spesifik 
pendidik untuk anak usia dini sampai sekarang belum dipersiapkan, sehingga 
kurangnya tenaga pendidik ini menjadi kendala dalam melaksanakan 
pendidikan anak usia dini (CL. 07) 

 

Pernyataan senada disampaikan pula oleh Setowati (wawancara, Senin, tanggal 

19 Oktober 2009), mengatakan: 

Memang kami kesulitan untuk mencari tenaga yang profesional khusu 
untuk anak usia dini, mestinya teman-teman yang lulusan psikologi dapat 
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 bergabung untuk menjadi pendidik, tetapi rata-rata mereka enggan, tidak sabar 
mendidik anak dibawah umur yang memang memerlukan kesabaran yang 
luar biasa (CL. 10) 

 
Hingga saat ini tenaga pendidik yang ada di Play Group Aisyiyah Abu Bakar 

Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, 

hanya 6, termasuk kepala sekolah yang harus ikut membantu mengajar, dilihat dari 

lulusan ke enam pendidik tersebut satu orang berpendidikan Sekolah Perawatan 

Kesehatan Masyarakat (SPKM), satu orang D2 PGTK, satu orang D3 non 

kependidikan, sedangkan yang lainnya lulusan SMU,  melihat kondisi latar belakang 

pendidikan tersebut mestinya, belum memenuhi persyaratan, namun karena pendidik 

yang ada mempunyai dedikasi yang baik, dan mempunyai sifat-sifat kesabaran, 

maka hal tersebut sangat membantu pelaksanaan PAUD.   

Walaupun pendidikan pendidik tidak memenuhi persyaratan, namun semua 

pendidik tersebut telah mengikuti pelatihan diantaranya BCCT, diklat tutor, diklat 

tendik, magang BCCT, dan workshop, sehingga dengan pelatihan tersebut pendidik 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

Selain permasalahan tenaga kependidikan, kendala lain adalah kurangnya 

fasilitas bermain,  peralatan yang ada di Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq 

(ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak masih sangat 

minim, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Iska Nalurita, yang mengatakan 

bahwa: 

Peralatan yang berupa alat-alat permainan memang sangat dibutuhkan 
untuk anak-anak usia dini, tetapi permainan yang ada sangat sedikit dan sulit 
diperoleh, sehingga permainan yang ada saat ini, bersifat apa adanya saja.  
Terbatas pada blok, puzzle, Logico, Sudut Profesi, Boneka bayi dan 
perlengkapannya (CL. 14) 
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 Terbatasnya peralatan tersebut menyulitkan pendidik untuk melakukan 

pembelajaran yang bersifat bermain sambil belajar, termasuk penerapan BCCT, 

namun untuk pengembangan berbahasa, dengan BCCT  cukup dengan balok, puzzle, 

dan peragaan, misalnya melipat kertas. Yang penting untuk pengembangan 

berbahasa, pendidik harus banyak bicara, dan mengajak komunikasi dengan anak, 

sehingga anak dapat bicara dengan lancar dan mempunyai keberanian untuk 

menyampaikan pendapat kepada orang lain. Keterbatasan sarana dan prasarana 

tersebut dirasakan oleh guru pada saat akan menyampaikan materi tentang suara-

suara binatang, yang mana sarana untuk itu tidak ada, demikian pula sarna untuk 

dongeng, sarananya juga belum ada.  

Faktor fasilitas yang berupa keterbatasan gedung dan lingkungan edukatif juga 

menjadi kendala, sehingga guru tidak dapat mengoptimalkan potensi anak, misalnya 

ruang yang terbatas, halaman yang kurang luas, dan penataan lingkungan yang 

masaih sangat sederhana, sehingga hal tersebut kurang mendukung dalam 

pembelajaran BCCT. BCCT mestinya dapat dilakukan di luar kelas, tetapi 

lingkungan yang belum tertata dengan rapi, guru tidak dapat melakukan BCCT di 

luar kelas. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut seperti dituturkan oleh 

Setowati (wawancara, Senin, tanggal 19 Oktober 2009) mengatakan bahwa: 

pengurus yayasan, dan guru, mencoba untuk koordinasi dengan beberapa tokoh 

masyarakat, dan orang tua anak untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan PAUD di  Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa 

Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan memberikan 
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 sumbangan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah, selain itu sekolah 

setiap tahun mengajukan proposal kegiatan kepada pemerintah untuk mendapatkan 

bantuan (CL. 10) 

Kurangnya sarana dan prasarana seperti dikemukakan oleh Iska Nalurita 

(wawancara, Selasa, tanggal 20 Oktober 2009) mengatakan bahwa: untuk mengatasi 

keterbatasan sarana dan prasarana, guru berusaha mencari berbagai terobosan 

dengan membawa beberapa permainan dari rumah yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran, misalnya beberapa mainan dari plastik, sedangkan alat peraga seperti 

menirukan suara-suara, guru harus mencoba menyuarakan suara binatang, walaupun 

tidak sama persin dengan suara binatang (cl. 14) 

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

pelaksanaan BCCT antara lain: (1) keterbatasan tenaga pendidik baik kualitas 

maupun kwantitas, (2) kurangnya fasilitas bermain; (3) keterbatasan sarana dan 

prasarana permainan pendidikan   

 
J. Pembahasan 

 
1. Implementasi Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistik Anak usia dini di Play Group 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Demak 

Sikap aktif pendidik dengan memberikan perhatian, menyambut dengan hangat 

kedatangan anak- anak dan memberikan kata pujian merupakan sebuah bentuk 

penghargaan pendidik terhadap aktivitas mandiri anak,. Pujian dan penghargaan 
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 yang diberikan ini akan menambah rasa percaya diri pada anak dan menyenangi 

aktivitas positif yang telah dia lakukan. Di samping itu akan dirasakan kedekatan 

dan keakraban dengan guru yang memberikan pujian dan penghargaan kepada anak, 

karena anak measa diperhatikan dan disayang oleh gurunya, hal tersebut sangat 

membantu guru untuk menciptakan komunikasi yang harmonis antara guru dengan 

anak sehingga anak terangsang untuk mengembangkan bahasa, dan meningkatkan 

keberaniannya untuk melakukan komunikasi dengan guru. 

Sikap perhatian dan sambutan hangat ini akan diberikan pendidik tidak hanya 

pada anak yang dalam kondisi gembira, tetapi juga diberikan pada anak yang sedang 

rewel. Pendidik menyikapinya sama seperti anak yang sedang gembira. Dimana 

pendidik akan menyambut dengan hangat dan menarik perhatian anak agar suasana 

hatinya menjadi lebih baik.  

Deskripsi perilaku pendidik dan anak menunjukkan bahwa hubungan 

keakraban antara pendidik dan anak didik diekspresikan dengan memberi dan 

melempar senyum, menggoda, mencium tangan,  merupakan indicator jalinan kasih 

sayang dan kehangatan antara pendidik dan anak didik. Begitu juga sapaan mendidik 

pada anak didik menunjukkan bahwa pendidik memberi teladan perilaku yang baik, 

nilai- nilai yang ditanamkan pada anak saaat awal masuk kelas adalah menyapa dan 

memberi salam, pada awal masuk kelas perhatian pendidik pada setiap anak didik 

sangat diperlukan agar anak merasa tentram dan terlindungi. Sapaan pendidik 

merupakan perhatian bagi anak didik. Perlakuan pendidik yang penuh kasih saying 

pada anak sangat dibutuhkan oleh anak didik sehingga anak didik memiliki asa lekat 

pada pendidik dan ini membebaskan anak dari rasa takut, khawatir, dan taka man 
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 yang menganggu anak belajar mengembangkan diri. Begitu juga arahan dan 

bantuan yang diberikan pendidik dengan penuh kelembutan dapat membei semangat 

bagi anak untuk dapat melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya sendiri. 

Cara mengajak, membujuk dengan bercanda sambil menggoda serta menyapa 

dengan ramah ditunjukkan ibu guu akan dapat mengembalikan suasana anak kepada 

keceriannya, sehingga anak merasa disayang dan diperhatikan. Begitu juga 

komunikasi guru dengan oang tua akan berpengaruh pada anak. Di samping itu 

komunikasi antara orang tua atau pengantar dengan pendidik (tutor) sangat penting 

dilakukan, agar pendidik tahu apa yang terjadi dan peristiwa aa yang dialami oleh 

anak didiknya. Sehingga dengan demikian pendidik (tutor) bisa menentukan sikap 

seperti apa yang harus dilakukan terhadap anak didiknya.  

Pengarahan diberikan pendidik pada perilaku anak yang kurang 

bertanggungjawab seperti membuang dan tidak mau membereskan mainannya 

kembali. Ini menunjukkan bahwa penanaman rasa tanggungjawab seperti siapa yang 

membuang mainannya harus memungut kembali, lebih- lebih saat anak 

menunjukkan perilaku tidak bertanggungjawab pada miliknya. Hal ini dapat diambil 

maknanya bahwa perilaku yang kuang bertanggunjawab harus segea diperbaiki dan 

diarahkan kepada kondisi yang lebih baik. Karena akan selalu hadir dengan sikap 

kekanak- kanakannya dan mau enak sendiri. Membiasakan anak untuk menyimpan 

dan membereskan barang- barangnya serta memberi kepercayaan kepada anak untuk 

bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tentu saja bimbingan dari tutor 

sangat penting, agar anak bisa lebih bertanggungjawab dan bisa meletakkan kembali 

sendiri mainan yang sudah digunakan. 
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 Sikap pendidik dengan mendatangi dan menolong anak- anak yang memiliki 

problem merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa aman dan membangun 

kebersamaan. Hal ini akan memberikan kesan bagi anak bahwa mereka disayang dan 

diperhatikan yang tentu saja akan memberikan peningkatan pada sikap- sikap 

mandiri yang terpendam pada diri anak. 

Setiap anak yang mengikuti peraturan diberikan pujian oleh guru. Pujian 

diberikan agar anak senang dan bisa memahami bahwa menjaga kebersihan dengna 

memotong bagi kesehatan mereka. Untuk itu guu memberikan pujian sebagai upaya 

mendorong mereka melakukan aktivitas positif tersebut. 

Dengan menyanyikan lagu setiap pagi guru berusaha untuk menciptakan rasa 

senang pada anak, melatih perkembangan bahasa, dan membuat anak-anak lebih 

bersemangat. Begitu juga kata- kata “Merdeka” diakhir syair lagu merupakan bentuk 

upaya menanamkan sikap bebas, dan mandiri pada anak dengan tidak hanya di atur 

dan ditentukan oleh orang lain. Sebab mereka juga bisa menentukan pilihan sendiri, 

selagi itu baik. Biasana anak- anak sangat antusias setiap menyanyikan lagu ini, 

apalagi ketika sampai pada syair “Merdeka”, mereka akan meneriakkannya dengan 

sangat semangat, selanjutnya proses pembelajaran akan dimulai, setelah anak- anak 

merasa senang dan gembira.  

Pesan diaolog yang dilakukan oleh guru dengan anak merupakan kegaitan guru 

dalam menerapkan pengembangan bahasa pada anak, dengan menyanyi anak bisa 

melafal dangan baik, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak berani 

menyampaikan pendapat, agar anak mampu berbicara dengan lancar dan benar. Hal 

ini sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang harus dicapai 
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 dalam pelaksananaan pembelajaran PAUD. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 76, yang mengatakan 

bahwa: ”Pada mulanya  anak hanya  mengucapkan  satu kata,  misalnya pergi,  naik, 

dan jalan. Segera sesudah itu mereka mulai mengatur kata-kata  dalam kalimat  

dengan menggunakan dua kata yang sederhana yang disebut telegraphic speech, 

yaitu  papa pergi,  ingin minum. Dari kata  ini,  tumbuh keterampilan berbahasa dan 

perbendaharaan  kata sekitar 8.000 kata, dan mereka dapat menggunakannya dalam 

bahasa sekitar 4.000 kata ketika mereka masuk sekolah dasar. Perkembangan bahasa 

verbal atau bahasa yang diucapkan tidak hanya memerlukan belajar kata-kata, tetapi 

juga belajar tata bahasa dan aturan-aturan  dalam membuat kalimat”  

Selesai menyanyi, guru menunjuk salah satu anak untuk memimpin doa belajar 

dan doa kedua orang tua. Setiap anak memiliki kesempatan untuk memimpin 

temannya mengucapkan doa. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keberanian 

dan rasa percaya diri anak, di samping itu anak juga dapat belajar memimpin, dan 

berani berkata dengan jelas. Meskipun anak memiliki kesempatan untuk memimpin 

temannya, tetapi tidak samua anak yang berani maju sekalipun sudah dibujuk oleh 

guru.  

Kegiatan guru setelah istirahat adalah melakukan pembelajaran Beyond  

Centers And  Circles Time (BCCT), pada kegiatan tersebut selain melatih motorik 

anak guru berusaha untuk mengembangkan bahasa anak dengan melakukan 

komunikasi secara langsung, dan melatih keberanian anak untuk berkomunikasi 

dengan kawal lain dan guru. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori Martuti, 2009: 78, 

yang menyatakan Model pembelajaran BCCT ini harus  didasarkan pada prinsip-
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 prinsip dan tahap perkembangan  anak  yang mengacu  pada perkembangan potensi 

dan minat setiap anak melalui penyediaan lingkungan  belajar yang kaya,  dan 

memasukkan  esensi bermain pada setiap pembelajarannya.  Esensi bermain  yang 

meliputi perasaan senang, bebas, dan merdeka  harus menjiwai  setiap pembelajaran. 

Bermain sambil belajar yang dilakukan secara berkelompok memungkinkan 

anak berlatih bekerjasama dan berkomunikasi dengan teman lain sehingga, hal 

tersebut memungkinkan peningkatan perkembangan bahasa pada diri anak. Hal 

tersebut sesuai dengan  

Pendekatan BCCT mendasarkan pada asumsi bahwa anak belajar melalui 

bermain dengan benda-benda dan orang-orang disekitarnya (lingkungan). Dalam 

bermain anak berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman bermain yang tepat 

dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak, baik fisik, emosi, kognisi, 

maupun sosial anak. 

Pendekatan BCCT mendasarkan kegiatan bermain sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak. Pendekatan ini juga memperlihatkan kepada semua orang 

betapa pentingnay bermain sensorimotor, bermain peran, dan bermain pembangunan 

sampai munculnya keaksaraan. 

2. Kendala–kendala yang dihadapi pendekatan Beyond  Centers And  Circles 

Time (BCCT) dalam meningkatkan kecerdasan linguistik di play group 

Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) desa Kedungwaru, kecamatan 

Karanganyar, kabupaten Demak 

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-

Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, 
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 menunjukkan bahwa perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan 

PAUD masih rendah. Anak merupakan investsi yang sangat besar, keterlambatan 

perkembangan anak kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pendidikan terhadan 

anak usia dini, termasuk perkembangan bahasa pada anak.  Anak-anak yang tinggal 

didesa cenderung mempunyai sifat yang kurang berani berbicara dan menjawab 

pertanyaan orang lain pada saat masih di bawah umur.   

Perkembangan bahasa memang perlu dilatih sejak dini, sehingga anak 

mempunyai keberanian untuk bicara dengan jelas dan berani menyampaikan 

pendapat pada orang lain.  Kurangnya sarana dan prasarana tersebut menyebabkan 

proses pembejaran pada anak usia dini terganggu, walaupun guru telah berusaha 

untuk memaksimalkan hasil pembelajaran, namun peralatan bagi anak usia dini 

merupakan suatu hal yang penting, karena anak usia dini membutuhkan alat peraga 

yang langsung bisa dilihat diraba, dan di rasa oleh anak.   

Melihat kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat 

dan pemerintah masih rendah, hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Slamet Suyanto (2005: 1) yang menyatakan bahwa: PAUD adalah investasi  

yang sangat  besar bagi keluarga dan juga bangsa. Anak-anak adalah generasi  

penerus  keluarga dan sekaligus  penerus bangsa. Betapa  bahagianya orang tua yang 

melihat anak-anaknya  berhasil, baik dalam pendidikan, berkeluarga, bermasyarakat, 

maupun berkarya. PAUD sangat penting bagi setiap keluarga  demi menciptakan  

generasi  penerus  keluarga yang baik  dan berhasil.  
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 BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 
1. Implementasi Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistik Anak usia dini di Play Group Aisyiyah 

Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Demak 

 
Perencnaan program Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA), 

dirancang dalam program kurikuler dan program ekstra kurikuler, program kurikuler 

terkait dengan pengembangan bahasa telah disusun dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang disertai dengan kompetensi dan indikator,  program ekstra 

kurikuler yang direncanakan meliputi: kegiatan bahasa Inggris, melukis, gerak 

kreatif (menari), komputer, berenang dan Iqro. 

Pola bimbingan untuk memperbaiki dan meningkatkan pekembangan 

berbahasa peserta didik dimulai dari aktifitas sebelum masuk kelas (saat baru datang 

di sekolah yang diantar oleh orang tua atua pengantar), bimbingan saat belajar 

sambil bermain, saat istirahat dan saat akan pulang. 

Pelaksanaan Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT)  dilaksanakan oleh 

Play Group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (ABA) untuk merangsang anak secara 

aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra pembelajaran, 

untuk meningkatkan pengembangan sosial emosional, pengembangan kognitif, dan 
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 pengembangan bahasa.  Khusus untuk mengembangkan bahasa guru melakukan 

komunikasi secara efektif dengan murid, dengan menanyakan berbagai 

permasalahan kepada anak sehingga anak berani menyampaikan pendapat kepada 

guru, dan kepada teman-temannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik lebih 

banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator dengan memberikan pijakan-

pijakan. Pijakan yang diberikan pada saat main, yaitu pada saat pembelajaran di 

sentra-sentra dilakukan dalam setting duduk melingkar, sehingga dikenal sebagai 

“saat lingkaran”. Pendekatan BCCT ini anak diberi kesempatan untuk bermain 

secara aktif dan kreatif di sentra-sentra pembelajaran yang tersedia guna 

mengembangkan dirinya sesuai emajinasi anak seoptimal mungkin, sesuai dengan 

potensi dan minat masing-masing. 

 
2. Kendala dan cara mengatasi kendala–kendala yang dihadapi pendekatan 

Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) dalam meningkatkan 

kecerdasan linguistik di play group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq (Aba) 

desa Kedungwaru, kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak 

 
Kendala dalam pelaksanaan BCCT antara lain: (1) keterbatasan tenaga 

pendidik baik kualitas maupun kwantitas, (2) kurangnya fasilitas bermain;baik 

permaianan dalam maupun permaianan luar. (3) keterbatasan sarana dan prasarana 

permainan pendidikan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut pengurus 

yayasan, dan guru, mencoba untuk koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat, 

donator, mengajukan bantuan pada pemerintah dan orang tua anak untuk ikut serta 
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 berpartisipasi aktif dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami di lembaga 

pendidikan tempat anaknya menuntut ilmu.  

Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana mainan,guru dan murid 

murid ke sekolah membawa mainan dari rumah yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran di sekolah, misalnya beberapa mainan dari plastik, sedangkan alat 

peraga seperti menirukan suara-suara burung,suara-suara binatang, guru harus 

mencoba menyuarakan suara suara tersebut, walaupun tidak sama persis dengan 

suara binatang.aslinya. 

 
B. Implikasi 

 
Realitas bahwa penggunaan pendekatan BCCT sesuai dengan kurikulum 

pendidikan anak usia dini dan dilaksanakan juga di kelompok bermain Aisyiyah Abu 

Bakar Ash-Shidiq ,maka konsekwensi lembaga pendidikan ABA agar memperoleh 

hasil perkembangan anak yang maksimal hendaknya mampu untuk segera mengatasi 

kendala yang ada.Kendala-kendala tersebut baik yang pada penyusunan program, 

pelaksanaan program maupun sarana dan prasarana segera diupayakan agar tidak 

menjadikan kendala yang sifatnya laten. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 

meminimalkan kendala dalam rangka meningkatkan pelayanan pendekatan BCCT 

hendaknya dirumuskan bersama antara pengelola,guru wali murid tokoh-tokoh 

masyarakat dan pemerintah,terutama pemerintahan desa dimana kelompok bermain 

tersebut berada. 

Perencanaan program pembelajaran BCCT yang spesifik untuk 

meningkatkan kecerdasan linguistik bagi anak, memberikan implikasi bahwa 
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 keberhasilan  peningkatan kemampuan kecerdasan linguistic ini akan berdampak 

mempermudah untuk melakukan pembelajaran pada kemampuan-kemampuan 

kecerdasan yang lain maka perencanaan yang telah diprogramkan melalui aktifitas    

bimbingan yang dimulai dari aktifitas sebelum masuk kelas (saat penyambutan 

kedatangan anak di sekolah yang diantar oleh orang tua atua pengantar), bimbingan 

saat pembelajaran inti disentra-sentra belajar sambil bermain, saat bermain diwaktu  

istirahat dan saat akan pulang menunggu jemputan orang tua, memberikan implikasi 

bahwa peningkatan kecerdasan linguistik dapat diterapkan kapan saja dengan 

permainan apa saja, dan terkait erat dengan kompetensi lain, maka ketrampilan 

kemampuan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran yang terkait dengan 

kompetensi yang lain tersebut perlu dimatangkan. 

 
C. Saran 

 
Untuk meningkatkan perkembangan kecerdasan linguistik anak, di play 

group Aisyiyah Abu Bakar Ash-Shidiq disarankan agar: 

1. Pengelola atau kepala sekolah mengupayakan untuk melengkapi alat-alat peraga 

yang menunjang kecerdasan linguistic anak dengan cara mencari bantuan pada 

donatur maupun mengajukan proposal bantuan dari pemerintah. Dengan 

lengkapnya alat peraga akan sangat membantu prosen pembelajaran. 

2. Guru meningkatkan potensinya melalui kuliah lagi pada jurusan keguruan 

sehingga akan lebih matang pengetahuan dan penerapan didaktik metodik serta 

psikhologi perkembangan anak yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran 

pada anak-anak. Bagi guru yang telah memenuhi standart kompetensi masih 
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 harus meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan penataran-penataran, 

seminar dan kursus-kursus yang ada relevansinya dengan pendidikan anak usia 

dini agar mendapatkan informasi baru sehingga selalu bisa menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. 

3. Pemerintah membuka lembaga pendidikan yang mencetak tenaga-tenaga 

pendidik yang dikhususkan untuk mengajar di lembaga pendidikan anak usia 

dini, selain itu mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan di PAUD, seperti BOS yang dikucurkan pada lembaga pendidikan 

SD dan SMP. 

4. Orang tua atau wali murid di rumah hendaknya selalu membantu pembelajaran 

yang diberikan di sekolah dengan cara membimbing belajar anak di rumah, 

khususnya bantuan orang tua yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran 

linguistic adalah selalu mengajak komunikasi, bernyanyi, berbicara keras seperti 

pelajaran yang diberikan di sekolah. 
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