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ABSTRAK

Nunung Rusmawati (S 810505011) PelaksanaanBeyond Centers and Circle Time 
(BCCT) di Pusat PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara.Tesis,. 
Program Tehnologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran melalui pendekatan BCCT di pusat Firdaus International Preschool, 
2) mengetahui kemampuan dasar apa saja yang dimiliki anak dengan pendekatan 
BCCT pada pusat PAUD International Preschool Banjarnegara. 3) Mengetahui 
factor-faktor kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran melalui 
pendekatan BCCT di Pusat PAUD International Preschool.

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat PAUD Firdaus International Preschool 
adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari Kepala Sekolah, 
Urusan kurikulum, ,guru sentra, pengurus PAUD, orang tua murid, wali kelas. 
Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara yang mendalam dan tehnik 
dokumentasi, sedangkan proses keabsahan data mengikuti tiga langkah utama 
yaitu : tahap member check, tahap preerdepriefing dan tahap audit trail. Analisa 
data menggunakan model interaktif yaitu mengumpulkan data, melakukan reduksi 
data, meyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan :Pusat PAUD Intenational Preschool 
Banjarnegara dalam mengembangkan kemampuan dasar anak dengan prinsip 
belajar sambil bermain menggunakan pendekatan BCCT, sudah sesuai dengan 
rambu-rambu pelaksanaan pendekatan BCCT. Adanya tambahan kegiatan karena 
Pusat PAUD Firdaus pembelajarannya diintegrasikan dengan pendidikan agama 
islamdan waktu belajarnya lebih lama.dari ketentuan. Ciri utama pendekatan 
BCCT adalah melalui pemberian pijakan-pijakan (scaffolding.) meliputi : pijakan 
lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan  selama main, pijakan setelah 
main. Pijakan tersebut bertujuan membangun konsep, aturan, ide, pengetahuan. 
Perilaku dan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan pada pusat PAUD 
dengan pendekatan BCCT sebagai berikut: kategori perilaku meliputi: moral dan 
nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian dan kategori kemampuan dasar 
meliputi : Bahasa, kognitif,fisik/motorik, seni. 

Faktor kekuatan pelaksanaan pendekatan BCCT di Pusat PAUD Firdaus 
international Preschool yaitu; menejemen,  kemampuan dan kedisiplinan guru, 
program belajar, sarana belajar, partisipasi orangtua.

Adapun Kelemahan dalam penerapan BCCT di Puasat PAUD Firdaus 
International Preschool yaitu : kurangnya Tenaga administrasi, diperlukan  ruang 
yang luas sentra yang dibuka. Laporan kemampuan anak Progres Report dan 
menyusun indikator masih tumpang tindih pada setiap sentra.

Saran :perlu  adanya sosialisasi tentang pendidikan anak usia dini  pada 
masyarakat, orang tua,penentu kebijakan, lembaga terkait, ada hubungan dialogis 
antara orangtua dengan guru, penyelenggaraan PAUD, perlu peningkatan 
kemampuan guru/pendidik, penambahan tenaga administrasi, perlu ditinjau 
kembali progres report anak didik
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ABSTRACT

Nunung Rusmawati. S.810505011 “The Implementation of Beyond Centers and 
Circle Time (BCCT) Approach at the Center of PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara.” Thesis.   Education Technology Study Program, 
Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta, 2009.

The objectives of this research are 1) to describe the implementation of 
learning through BCCT approach at the Center of PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara, 2) find out basic knowledge that students need to have in 
order to take part in the learning process through BCCT approach at the Center of 
PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara, and 3) to identify the 
strenghts and weaknesses of the implementation of learning through BCCT 
approach at the Center of PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara.

This research is a descriptive-qualitative study carried out at the Center of 
PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara. The sources of data for the 
study were school principal, curricullum section, area teachers, PAUD teacher 
coordinators, students’ parents and classroom teachers. The research data were 
collected through observation, in-depth interviewing and document analysis and 
validated within three stages, that is member check, peer debriefing and audit trail. 
An interactive data analysis technique which covers data collection, data reduction, 
data presentation and conclusion drawing was employed to analyze the research 
data.

Based on the research findings, it is concluded that in developing students’ 
basic knowledge which is based on playing while learning principle using BCCT
approach has been in line with the principles of BCCT approach. This was shown 
by the integration of learners’ activity at the Center of PAUD Firdaus 
International Preschool Banjarnegara with islam religion education. In addition, 
the duration of learning activity was longer than it should be. The main 
characteristic of BCCT approach is the privision of scaffold which includes 
scaffold for the playing environment, scaffold prior to, during and after playing. 
The provision of the scaffold aims to develop concept, rule, idea and knowledge. 
Basic knowledge and behavior that can be developed at the Center of PAUD 
Firdaus International Preschool Banjarnegara using BCCT approach are as 
follows: behavior (moral, religious, social, emotional and autonomous values) and 
basic knowledge (language, cognitive, physical/motor and arts.

The strenghts of the implementation of BCCT approach at the Center of 
PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara rested on the adequate 
school management, teachers’ competence and discipline,  learning program, 
learning facilities and active participation of students’ parents. Its weaknesses 
were  on the lack of administrative staff and a limited space, and the progress 
report of students’ development and  students’ development indicators overlapped.

The research findings indicate the need to socialize the early age education 
to the community members, parents, policy makers, and related institutions. It is 
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also of great importance to establish a dialogical relation between students’ 
parents, teachers and PAUD executives,  to improve teachers’ competence and to 
increase the number of administrative staff. In addition, the progress report of 
students’ development needs to be reviewed.



1

BAB  I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan produktivitas bangsa di era global. Pendidikan yang bermutu, 

memerlukan  proses yang panjang, harus dimulai sejak usia dini karena pada 

masa ini merupakan usia emas, pada usia ini kesempatan yang baik untuk

mengembangkan semua potensi anak.

Menurut Bambang Sudibyo (2005), pendidikan bermutu tidak hanya dilihat 

dari kemampuan lulusan dalam penguasaan pengetahuan dan tehnologi tetapi juga 

dalam pemahaman nilai-nilai keimanan dan beragama, etika, kepribadian dan 

estetika serta meningkatkan kualitas jasmani yang dapat mengantarkan Indonesia 

menuju bangsa yang modern dan madani. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional yaitu: 

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , beraklak mulia, 
berilmu,cakap,kreatifdan mandiri serta menjadi warga negara yang 
bertanggang jawab (UU Sisdiknas Nomor 20  Tahun 2003).

Sejalan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD makin mendapatkan 

perhatian dari pemerintah. Bukan saja karena makin tidak adanya kesempatan  

atau kemampuan orang tua untuk mendidik anak-anaknya melainkan karena 

adanya kesadaran baru bahwa pengembangan potensi kecerdasan seseorang hanya  

bisa optimal apabila diberikan sejak dini.



2

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan 

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

berkembang dan berpartisipasi secara nyata sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu

bentuk perlindungan dari antara lain : setiap anak berhak memperoleh pendidikan 

dan pengajaran dalam rangka mengembangkan bakat dan minatnya.

Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan adanya berbagai hasil 

penelitian yang menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode kritis.

Anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai sekitar usia sekolah (7 tahun) 

ternyata tidak benar. Bahwa pendidikan yang dimulai pada saat Taman Kanak-

Kanak (4-6 tahun) pun sebenarnya sudah terlambat. Menurut hasil penelitian di 

bidang neurologi pada usia tersebut otak pertama separuh kapasitas kecerdasan 

manusia sudah terbentuk, apabila pada usia tersebut otak tidak mendapat 

rangsangan yang maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang 

secara optimal. Secara keseluruhan sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan 

manusia sudah terbentuk, artinya kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah

30% setelah usia 4 tahun hingga mencapai 100% setelah berusia 18 tahun (Fasli 

Jalal, 2002).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahawa usia lahir sampai memasuki

pendidikan dasar merupakan masa keemasan (golden age) sekaligus masa kritis 

dalam tahap kehidupan manusia, yang menentukan perkembangan selanjutnya. 

Masa ini adalah yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan fisik,

bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama, sehingga 



3

upaya pengembangan seluruh potensi  anak usia dini harus dimulai sejak awal  

agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal.

Perkembangan anak menunjukkan pada bertambahnya fungsi tubuh yang 

lebih kompleks  dalam pola yang terstruktur dan diramalkan sebagai proses 

pematangan dalam belajar, jika pertumbuhan bersifat kuantitatif maka kemajuan 

bersifat kualitatif. Dalam perkembangannya anak sangat memerlukan perhatian, 

kasih sayang, sentuhan dan kesungguhan dalam pengasuhan dan orang tua serta 

orang dewasa disekitarnya. Perkembangan anak dapat dibedakan dalam empat 

aspek yakni kognisi, sosial dan sosial, bahasa dan aspek spiritual ( Muh.

Noor,2005).

Aspek kognitif menunjuk pada proses berpikir anak, kemampuan ini sudah 

ada sejak anak dilahirkan dan merupakan kapasitas dalam otak manusia untuk 

berpikir dan memahami masalah. Lingkungan yang kaya stimulus dan slimulus 

yang diberikan secara tepat  akan menambah cabang dendrit, meningkatkan 

preliferasi sinaps, memingkatkan mielininasi dalam otak sehingga informasi cepat 

dihantar. Hal ini merupakan peningkatan kemampuan kognisi atau kecerdasan 

otak (Ismail dalam Muh. Noor, 2005). Perkembangan kognisi adalah perubahan 

proses berpikir dan pemahaman anak dalam hal: (1) belajar memecahkan 

masalah,dan (2) berpikir logis (Hadis,dalam Muh. Noor 2005). Walaupun 

sebagian besar kemampuan kognisi berasal dari kondisi biologis namun 

lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam menstimulasi 

perkembangannya. Hal yang perlu diperhatikan meskipun lingkungan punya andil  
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yang besar namun perlu dipertimbangkan dengan melihat kemampuan anak 

karena masing-masing anak memiliki memampuan yang berbeda-beda.

Perkembangan sosial dan emosi anak diarahkan pada anak untuk mengontrol 

dirinya, mengenal perasaan dan mengekspresikan melalui cara-cara yang dapat 

diterima baik secara sosial maupun kultural. Untuk mengembangkan emosi yang 

sehat anak membutuhkan dasar rasa aman dari lingkungannya serta teman sebaya 

yang sehat. Perkembangan sosial dan emosi atau biasa disebut  perkembangan 

sosio-emosinal pada dasarnya adalah perubahan pemahaman anak tentang diri dan 

lingkungannya kearah yang lebih sempurna.

Perkembangan sosio-emosional diawali dari pengalaman anak dalam 

berinteraksi dengan orang tua terutama ibu. Sikap serta perilaku ibu yang tepat 

pada anak akan menumbuhkan rasa kepercayaan dasar anak pada orang tua,

kepercayaan dasar pada lingkunganya, selanjutnya akan menumbuhkan rasa 

kemandirian dan timbulnya inisiatif anak. Ketiga kemampuan ini: kemampuan 

dasar, kemandirian, dan inisitatif harus dicapai sampai dengan anak usia 6 tahun.

Pada saat anak telah mulai dapat menggunakan simbol yaitu ketika sudah  

berbahasa, pada saat itu pula telah dilakukan latihan untuk mengidentifikasi 

emosinya, menyatakan perasaannya dengan tepat  dan mengajarkan  membantu 

memahai orang lain. Aktifitas ini dimulai dengan  dari orang-orang terdekat,

misalnya orang tua, saudara  atau teman sebaya. Ketika sudah bergabung teman 

sebaya  perkembangan  emosi anak akan berjalan lebih cepat. Bermain bersama, 

membantu teman, menunggu giliran, berbagi mainan dan atau makanan  mejadi 

aktivitas yang penting sebagai sarana perkembangan sosial emosi yang sehat.
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Aspek bahasa juga merupakan aspek yang penting pula yang perlu 

dikembangkan, kerena sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian.

Ketika anak telah menggunakan bahasa ,anak telah mulai dapat berpikir dengan 

sumbol-simbol. Pada saat ini apa yang dilihat dan dirasakan diungkapkan dengan 

bahasa, perkembangtan bahasa diarahkan pada peningkatan kemampuan anak 

untuk: (1) mendengar secara aktif dengan berkomuniksi menggunakan bahasa;dan 

(2) memahami bahwa sesuatu dapat diwakilkan dengan tulisan dan dapat dibaca, 

mengetahui abjad, menulis angka dan huruf (Hadis dalam Muh.Noor 2005).

Meskipun anak sudah memiliki kemampuan bahasa dalam otaknya namun 

perkembanganya dipengaruhi stimulasi  bahasa dari lingkungannya. Orang tua,

pendidik serta orang dewasa dilingkungannya merupaka model bagi anak untuk 

megembangka kemampuan bahasanya melaui percakapan sehari-hari.

Selain ketiga  aspek tersebut diatas  aspek spiritual juga sangat penting 

untuk dikembangkan. Perkembangan spiritual yang mengacu pada keyakinan 

bahwa ada kekuatan besar yang menggerakkan manusia pada kesempurnaan,

kekuatan tersebut  adalah Tuhan (Muh. Noor, 2005). Seorang anak diharapkan 

telah memiliki konsep kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhanlah 

yang menggerakan manusia. Konsep spiritual disini bersifat umum bukan agama.

Apabila anak memahai konsep tentang Tuhan maka pendidikan agama akan lebih 

mudah ditanamkan pada anak

Pencanangan pelaksanaan pendidikan anak usia dini oleh Presiden

Megawati Sukarno Putri, pada acara Hari Anak Nasional tanggal 23  Juli 2003,

merupakan sumber semangat bagi para komponen pendidik usia dini untuk 
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memberikan kesempatan pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya untuk 

mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

Fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya sekedar memberikan 

berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa , akan tetapi 

juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasanya. 

Pendidikan disini  hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses 

stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang 

dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan 

kapan saja, baik yang dilakukan sendiri di lingkungan keluarga maupun oleh 

lembaga pendidikan di luar keluarga.

Pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan, yaitu melalui bermain. 

Kesenangan yang diperoleh melalui bermain memungkin anak belajar tanpa 

terpaksa dan tekanan sehingga  di samping dapat berkembangnya motorik kasar 

maupun halus juga dapat dikembangkan berbagai kecerdasan yang lain secara 

optimal. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berpusat 

pada anak, dimana anak mendapatkan pengalaman yang nyata yang bermakna 

bagi kehidupan selanjutnya.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 28 ditegaskan bahwa: (1) 

Pendidikan anak usia dini deselenggaran sebelum jenjang pendidikan dasar yang 

ditujukan kepada anak  sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun;(2) Pendidikan 

anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,

nonformaldan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Roudatul Athfal (RA) atau bentuk 
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lain yang sederajat; pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal berbentuk 

kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang  

sederajat; (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal

berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan.

Kelompok bermain sebagai salah satu penyelenggara pendidikan anak usia 

dini pada jalur nonformal adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini 

khususnya usia tiga tahun sampai enam tahun yang berfungsi untuk membantu

meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperlukan usia dini dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkunganya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, sehingga 

siap memasuki pendidikan dasar (Direktorat PAUD, 2002). Hal ini sesuai dengan 

pasal 28 Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Pada hakekatnya Kelompok 

Bermain adalah untuk mengangkat  harga diri anak dan keluarga memalui 

penyediaan fasilitas permainan, dengan pelayanan yang diberikan, menjamin anak 

dan keluaraganya mampu melakuakan berbagai penyesuaian sesuai tuntutan dan 

kebutuhan yang selalu berkembang

Kegiatan pada kelompok bermain diarahkan untuk mengembangkan anak 

seoptimal mungkin sesuai  dengan tahap tumbuh  kembang  anak melalui kegiatan 

bermain sambil belajar.  Hakekat proses pendidikan anak usia dini adalah 

melakukan stimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Proses stimulasi 

tersebut akan efektif, sesuai dengan perkembangan usia anak, bila dilakukan 

dengan kegiatan bermain. Melalui kegiatan bermain dapat dilakukan pembiasaan 



8

perilaku positif sehingga  anak memahami perilaku yang baik sesuai dengan nilai 

norma yang berlaku dimasyarakat. Oleh karena itu, program kelompok bermain 

tidak dirancang untuk mempersiapkan anak masuk sekolah, walaupun 

peningkatan potensi diri yang mencakup aspek pengembangan anak secara tidak 

langsung membantu mereka ketika memasuki pendidikan dasar.

Untuk dapat melayani anak usia dini memerlukan beberapa komponen,: 

yaitu: lembaga, sarana prasarana, dukungan masyarakat, kesadaran orang tua 

tentang pendidikan anak usia dini juga tak kalah pentingnya adalah pendidik. 

Pendidik anak usia dini mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan segala potensi yang dimiliki anak. Sejalan dengan semakin 

meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat pada PAUD dengan ditandai 

banyaknya dibuka lembaga yang menangani anak usia dini otomatis  makin

dibutuhkan pendidik anak usia dini baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

 Pada umumnya pendidik anak usia dini lulusan SLTA dan Diploma II TK,

atau bahkan mungkin lulusan SLTA yang mau menjadi pembimbing anak usia 

dini. Hal ini akan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Kualitas pendidik 

yang memenuhi standar diharapkan dapat melaksanakan tugas secara benar dan 

tepat. Pendidik yang memahami metode pembelajaran akan lebih mudah 

mengantarkan anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga tidak akan terjadi anak mengalami kejenuhan belajar 

yang disebabkan proses belajar yang tidak sesuai dengan porsinya pada usia dini.

 Banyak dijumpai di lapangan pelaksanaan pembelajaran pada 

penyelenggaraan anak usia dini baik di Taman Kanak-Kanak maupun Kelompok 
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Bermain guru maupun pembimbing masih mengunakan metode satu arah dimana 

guru mengajarkan sesuai dengan kemampuan guru atau program belajar tidak 

melihat kemampuan anak sehingga anak akan mengalami kejenuhan belajar, 

ketergantungan, kurang mandiri, tidak kreatif bahkan yang terjadi anak bisa pada 

tingkat awal di sekolah dasar mengalami tinggal kelas karena kejenuhan yang 

disebabkan  oleh pembelajaran pada masa masa usia dini yang keliru. Sering 

terjadi pelaksanaan di Taman Kanak-kanak maupun kelompok bermain 

pelaksanaannya seperti di SD yaitu adanya pembajaran membaca, menulis 

berhitung. Pembelajaran difokuskan pada penguasaan akademik, dengan 

menghafal dan kemampuan baca tulis hitung yang menyimpang dari prinsip-

prinsip pendidikan anak usia dini.

Pembelajaran yang baik untuk anak usia dini harus menyesuikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini anak masih suka bermain,

dengan menerapkan prinsip bermain sambil belajar, proses pembelajaran akan 

lebih mencapai sasaran. Melalui bermain anak dapat memetik manfaat baik 

perkembangan aspek fisik, motorik, kecerdasan dan sosial emosional (Meyke 

2001). Bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar secara informal 

menjadi formal. Bermain mempunyai banyak manfaat dalam mengembangkan 

ketrampilan anak sehingga anak lebih siap menghadapi lingkungannya dan lebih 

siap dalam mengikuti pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bermain bagi 

seorang anak adalah kegiatan yang sangat penting. Lewat bermain itulah anak 

belajar bagaimana hidup dan kehidupan seseorang. Baik untuk masa kini, maupun 

masa mendatang.
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Menurut Ismed Yusuf, (2006) dalam proses bermain ada lima unsur penting 

yang terkandung didalamnya yaitu (1) Kepuasan, dalam bermain anak dapat 

kepuasan dari apa yang berpengaruh dalam dirinya; (2) Kehendak sendiri dan 

kebebasan, lewat bermain anak dapt mengekpresikan kehendaknya sendiri secarea 

bebas dan sekaligus belajar batasan-batasan tertentu dari proses bermain tersebut; 

(3) menyenangkan dan dapat dinikmati. Dalam bermain anak merasa senang dan 

meninkmati apa yang sedang dihadapi dan dilakukan; (4) Imajinasi dan kreatifitas. 

Dalam bermain anak berimajinasi  sesuai dengan kemampuan proses berpikir, 

sekaligus dalam imajinasi tersebut muncul kreatifitas yang ada pada anak itu 

sendiri; (5) Aktif dan sadar, selama kegiatan anak secara aktif dan sadar 

melakukan aktifitas sesuai dengan apa yang dikehendaki dan secara bebas 

mengekspresikan  segala energi dalam proses bermain tersebut 

Uraian diatas menunjukkan bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak 

untuk dapat berkembang secara optimal, bahkan bermain merupakan gizi bagi 

untuk jiwa anak. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang  tepat agar  anak 

dapat memperoleh pendidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan Beyond Centers  and Circle Time (BCCT), atau dalam bahasa 

Indonesianya adalah Lebih Jauh Tentang Sentra dan Saat Lingkaran

Kegiatan bermain sambil belajar pada sentra-sentra (sentra persiapan, peran 

makro, mikro, balok, imtaq, seni, dan sentra bahan alam), dalam rangka 

mengembangkan seluruh potensi kecerdasanan hak. Anak dituntut aktif dan 

kreatif dalam kegiatan sentra-sentra  dan pendidik berperan sebagai motivator dan 
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fasilitator memberi pijakan-pijakan (scaffolding). Pijakan  yang  diberikan 

sebelum dan sesudah anak yang bermain dalam setting duduk melingkar sehingga 

dikenal sebagai saat lingkaran. Pijakan lainnya adalah pijakan lingkungan 

(penataan  lingkungan), dan pijakan pada setiap anak dilakukan selama anak 

bermain (Ditjen Dikluspa, 2005). Pendekatan ini dikembangkan oleh Creative Pre 

School Florida Amerika Serikat dan mulai dikembangkan juga di Indonesia. 

Metode ini  merupakan pengembangan dari metode Montessori, High Scope dan 

Reggio Emilio, yang menfokuskan kegiatan anak-anak di sentra-sentra, sudut-

sudut, atau area-area untuk mengoptimalkan seluruh kecerdasan anak.

Pusat Pendidikan Anak Usia Dini Firdaus Internasional Preschool 

Banjarnegara merupakan lembaga yang menangani anak usia dini, yang 

pembelajarannya menggunakan pendekatan BCCT (pembelajaran dengan 

menggunakan sistem sentra-sentra), dan memiliki 7 (tujuh) sentra dan Pusat 

PAUD Firdaus mempunyai keunggulan karena dalam pembelajarannya juga 

mengunakan bahasa  asing (Inggris dan arab), sehingga banyak orang tua yang 

mengikutsertakan anaknya pada PAUD Firdaus International Preschool 

Banjarnegara.

Sehubungan dengan paparan di atas maka penulis tertarik untuk  

melaksanakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENDEKATAN BEYOND CENTERS AND CIRCLE TIME (BCCT) DI 

PUSAT PAUD FIRDAUS INTERNATIONAL PRESCHOOL

BANJARNEGARA. “
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B. Rumusan Masalah

Bertolak  pada latar belakang  masalah  selanjutnya dirumuskan masalah

penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT  di Pusat 

PAUD Firdaus  International Preschool Banjarnegara?.

2. Sejauhmana pendekatan BCCT dapat mengembangkan perilaku dan 

kemampuan dasar anak di pusat PAUD Firdaus International Preshcool 

Banjarnegara?

3. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan 

pembelajaran  melalui pendekatan BCCT pada Pusat PAUD Firdaus

International Preschool Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pembelajaran melalui pendekatan BCCT di Pusat PAUD Firdaus 

International Preschool Banjarnegara.

2. Pengembangan perilaku dan kemampuan dasar dengan pendekatan BCCT di 

Pusat PAUD Firdaus International Preshcool Banjarnegara

3.  Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan  kelemahan  pelaksanaan

pembelajaran melalui  pendekatan  BCCT di Pusat PAUD Firdaus

International Preschool  Banjarnegara.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap memperoleh mafaat secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat secara Praktis:

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai 

berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberi kontribusi pemikiran 

mengenai perbaikan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran BCCT

b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi 

pengelola Pusat PAUD  dalam membuat kebijakan  dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.

2. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut:

a. Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan pembelajaran 

menggunakan pendekatan BCCT dalam upaya peningkatan kemampuan 

dasar anak usia dini

b. Dapat dipakai sebagai kajian lebih mendalam bagi penelitian-penelitian 

lanjutan yang sifatnya lebih luas dan mendalam baik dari sisi wilayah 

maupun substansi permasalahannya.

c. Dapat dijadikan kajian apakah model BCCT memang tepat dan pas untuk 

dikembangkan di Indonesia, sehingga dapat menarik peneliti yang lain 

untuk mengembangkan lebih lanjut.
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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Perkembangan Anak Usia Dini

Menurut Bredekamp (1992: 1), anak usia dini  atau early childhood adalah 

anak usia 0 sampai 8 tahun. Ebbeck (1998: 2) menyatakan usia ini merupakan usia 

kritis bagi  perkembangan anak. Anak-anak pada usia ini  memiliki keterampilan 

dan kemampuan, meskipun belum sempurna sebagai manusia. Masa-masa 

semenjak kelahiran hingga 3 tahun merupakan masa yang spesial dalam 

kehidupan anak-anak, masa dengan pertumbuhan yang paling hebat dan sekaligus 

sibuk. Anak-anak memasuki dunia dengan wawasan dan kemampuan motorik 

yang mengejutkan serta seperangkat keterampilan untuk berintegrasi dengan 

orang lain, dan kapasitas untuk belajar yang siap digunakan begitu mereka lahir.

Developmentally Appropriate Practice (DAP) memandang anak sebagai 

individu yang unik, memiliki  bakat dan kemampuan yang berbeda satu sama 

lainnya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi semua orang yang memiliki tugas 

dan tanggungjawab dalam hal kesehatan dan pendidikan anak mendapatkan 

pengetahuan yang cukup tentang bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang. 

Bagi pengasuh anak usia dini di tempat-tempat Penitipan Anak serta Taman 

Kanak-kanak, hal ini penting karena sesungguhnya mereka menggantikan peran 

para orang tua yang telah mendelegasikan tanggungjawab pengasuhan anak 

mereka. Pengetahuan mengenai perkembangan anak juga sangat penting dimiliki 
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oleh mereka yang sehari-hari memiliki tugas untuk membuat keputusan-keputusan 

yang berkaitan dengan pendidikan anak prasekolah, termasuk di dalamnya para 

perancang program pendidikan anak dini usia (Aswarni Sudjud, 1998: 25).  

        
a. Fase-fase Perkembangan Anak Usia Dini

Secara konseptual batasan perkembangan anak didefenisikan secara 

beragam, hal ini tentunya tergantung pada teori yang mendasarinya. Menurut 

Monks (Hadinoto 1992: 2), perkembangan dapat diartikan sebagai proses yang 

kekal dan tetap menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang 

lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pemasakan dan belajar. Hurlock (1978: 

46) menekankan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan 

belajar. 

Menurut Kartono (1986: 27), untuk mendapatkan wawasan yang jelas 

mengenai perkembangan anak, para ahli membagi masa perkembangan dalam 

beberapa periode. Adapun sebabnya ialah pada saat perkembangan-

perkembangan tertentu, anak-anak secara umum memperlihatkan ciri-ciri dan 

tingkah laku karakteristik yang hampir sama. Pendapat ahli tentang fase-fase 

perkembangan anak memiliki beberapa kesamaan, walaupun mempunyai 

penekanan yang berbeda. Setiap pencetus teori ingin menonjolkan beberapa 

aspek yang khas dalam setiap fase, misalnya menampilkan secara khusus 

perkembangan ego, intelegensi, bimbingan sekolah dan lain sebagainya.

Menurut Comenius (Kartono, 1986: 34), periode perkembangan anak 

usia dini adalah sebagai berikut, yaitu usia 0-6 tahun yang merupakan periode 

sekolah-ibu. Dalam hal ini Comenius lebih menitik beratkan aspek pengajaran 
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dari proses pendidikan dan perkembangan anak. Usia 0-6 tahun disebut 

sebagai periode sekolah ibu, karena hampir semua usaha bimbingan, 

perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan berlangsung di tengah keluarga. 

Terutama sekali aktivitas ibu sangat menentukan kelancaran pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Menurut Vander  (1985: 151), masa dua tahun pertama 

dalam kehidupan anak merupakan  masa di mana anak mengeluarkan  energi 

terbesar untuk bereksplorasi, belajar, dan mengenal dunianya

Dari sudut manapun orang memandang perkembangan anak, bagi 

seorang pendidik yang penting adalah membimbing anak tersebut sesuai 

dengan perkembangannya, karena tiap-tiap perkembangan memiliki ciri-ciri 

atau irama yang khas. Pendidik dapat mengatur strategi dan cara-cara 

menyampaikan materi pendidikan berdasarkan kesiapan anak-anak untuk 

menerima, memahami dan memiliki bahan pendidikan sesuai dengan 

kemampuan dan perkembangan.

b. Tugas-tugas Perkembangan Anak

Havighust (Hadinoto,1982:22) menemukakan bahwa perjalanan hidup 

seseorang ditandai dengan adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Tugas ini 

dalam batas tertentu bersifat khas untuk setiap masa hidup sesorang . 

Havighurs menyebutnya sebagai tugas perkembangan (devolepmental task)

yaitu tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa hidup 

tertentu sesuai dengan norma dalam masyarakat dan kebudayaan

Menurut Havinghurt (Gunarsa, 1982: 63), tugas-tugas perkembangan 

bersumber pada tiga hal, yaitu kematangan fisik, rangsangan atau tuntutan dari 
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masyarakat, dan norma pribadi mengenai aspirasi-aspirasinya. Tugas-tugas 

perkembangan pada anak usia 0-6 tahun  adalah: (1) belajar berjalan, (2)  

belajar mengambil makanan padat, (3) belajar berbicara, (4) belajar menguasai 

alat pembuangan kotoran, (5) belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, (6) 

kemampuan menstabilkan fisik, (7) membentuk konsep sederhana dari 

kenyataan fisik dan sosial, (8) belajar berhubungan secara emosional dengan 

orang tua dan orang lain, dan (9) belajar memahami benar salah serta 

mengembangkan kata hati.

Dalam kaitannya dengan penjabaran tugas-tugas perkembangan di atas, 

menurut Parsono (1990: 2-21), secara garis besar kemampuan anak prasekolah 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya adalah sebagai berikut: (1) 

kemampuan melayani kebutuhan fisiknya telah mengalami kemajuan, artinya 

ia telah mulai mampu melayani dirinya sendiri, (2) anak mulai mengenal 

kehidupan sosial dan pola sosial yang berlaku dan yang dimanifestasikan, (3) 

menyadari dirinya berbeda dengan anak yang lain dan mempunyai keinginan 

dan perasaan tertentu, (4) menyadari bahwa ia tergantung pada orang lain dan 

memerlukan perlindungan orang lain, dan (5) ia belum dapat membedakan 

antara yang nyata dan maya. Dengan diketahuinya tugas-tugas perkembangan 

anak akan memudahkan orang tua dan tutor dalam menetapkan pola-pola 

perilaku yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan usia 

perkembangan anak.
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c. Aspek-aspek Perkembangan Anak Usia Dini

 Menurut Hurlock (1978: x), aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada 

anak  adalah: (1) perkembangan fisik, (2) perkembangan motorik, (3) 

perkembangan bicara, (4) perkembangan emosi, (5) perkembangan sosial, (6) 

perkembangan bermain, (7) perkembangan kreativitas, (8) perkembangan 

pengertian, (9) perkembangan moral, (10) perkembangan minat, (11) 

perkembangan seks, dan (12) perkembangan kepribadian.

Papalia & Diane (1975: 131) melihat perkembangan anak  prasekolah  

dari tiga sudut, yaitu: (1) perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan  dan 

perubahan fisik dan keterampilan motorik, (2) perkembangan intelektual yang 

meliputi perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan  

intelegensia, (3) Perkembangan sosial dan kepribadian yang meliputi sosial, 

emosi, dan kepribadian. Gordon & Brown (1985: 135) membagi aspek 

perkembangan anak atas  aspek kognitif, aspek gerak, aspek sosio-emosional, 

dan aspek bahasa. Masing-masing aspek perkembang seperti yang 

dikemukakan oleh Gordon & Browne (1985:  135), akan diuraikan pada 

pembahasan berikut ini :

1) Perkembangan kognitif

Aspek kognitif merupakan aspek psikis yang vital, karena 

perkembangan kognitif akan menentukan  perkembangan aspek-aspek lainnya 

termasuk perkembangan emosi. Carin dan Sund (1980:15) menyatakan anak 

prasekolah menurut teori perkembangan Piaget berada pada tahap sensori-

motorik (0-2 tahun) dan tahap praoperasional (2-7 tahun). Pada tahap 
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sensorimotor anak-anak belajar melalui indera dan tindakan. Pada tahap 

praoperasional ini kemampuan yang berkembang adalah kemampuan 

menggunakan simbol, yaitu kemampuan untuk mewakilkan sesuatu yang tidak 

ada. Anak mulai dapat belajar dengan menggunakan pemikirannya, anak 

mampu melakukan pengelompokan berdasarkan ukuran, bentuk dan warna. 

Anak juga mulai mengenal bilangan, dapat memahami konsep lebih besar, 

sama besar, atau lebih kecil.

Menurut  Woolfolk and Nicolich (1984: 232), pada tahap sensorimotor 

perkembangan didasarkan pada informasi yang diperoleh oleh panca indera 

(sensori) dan dari tindakan atau gerakan tubuh (motor). Tahap ini mempunyai 

karakteristik berupa: (1) mulai menggunakan  imitasi atau peniruan, memori 

atau ingatan serta berfikir, (2) mulai mengenal bahwa benda tidak menipu 

keberadaannya ketika benda tersembunyi, (3) pemindahan dari tindakan reflek 

menjadi aktivitas yang telah ditetapkan  dengan tujuan.  Selanjutnya 

dikatakannya pada tahap praoperasional  karakteristik yang dimiliki anak 

adalah: (1) mengalami perkembangan bahasa sedikit demi sedikit dan 

kemampuan berfikir secara simbolik, (2) mampu berfikir operasional terus 

menerus secara logis dalam satu arah, (3) mempunyai perbedaan melihat 

orang lain. 

Perkembangan kognitif setiap individu tidaklah sama karena 

dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Menurut Gunarsa (1982: 141), 

perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu kematangan, 

pengalaman, transisi sosial, dan ekuilibrasi. Kematangan merupakan 
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pengembangan susunan syaraf. Pengalaman adalah hubungan timbal balik 

antara organisme dengan lingkungannya. Transmisi sosial merupakan 

pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan 

sosial. Sedangkan ekuilibrasi merupakan kemampuan yang mengatur dalam 

diri anak, agar ia mampu mempertahankan keseimbangan yang penyesuaian 

diri terhadap lingkungannya.

2) Perkembangan gerak (motorik)

Perkembangan pada aspek ini erat kaitannya  dengan masalah  

pertumbuhan fisik dan motorik. Perkembangan pada aspek ini  merupakan 

aspek yang penting pada anak usia prasekolah. Pada tahap ini pertumbuhan 

mengalami kemajuan yang pesat, yang dapat digunakan sebagai dasar pada 

perkembangan berikutnya. Otot-otot badan cenderung lebih kokoh dan 

keterampilan-keterampilan yang mempergunakan tangan dan kaki juga sudah 

dapat dilakukan pada masa ini. 

Gordon & Browne (1985:278) menyatakan "Physical/motor skills 

involve three types of movement: gross motor, fine motor, and perceptual-

motor." Keterampilan gerakan halus biasanya dipergunakan dalam kegiatan 

belajar di dalam ruangan, seperti: menggambar, melipat, membentuk, dan 

sebagainya. Sementara itu,  keterampilan koordinasi otot kasar  dilaksanakan 

di luar ruangan, seperti: menangkap bola, menendang bola, meloncat dan 

sebagainya. Dibawah ini adalah tabel perkembangan ketrampilan motorik 

anak usia 2 – 5 tahun .
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Tabel 1
Perkembangan  keterampilan motorik anak usia 2-5 tahun

Usia 2 Tahun Usia 3 Tahun Usia 4 Tahun Usia 5 Tahun
- dapat berlari

-  dapat menen-
   dang bola

- dapat melompat

-  dapat naik tang
   ga

- dapat menyusun
  6-8 balok

- dapat membalik
   halaman buku

- dapat memakai 
   baju yang  sim
   pel
- dapat           

memegang
   gelas dengan sa
   tu tangan
- berjalan stabil
- berjalan 

mundur

- naik turun 
tangga dengan 
berpegangan

- memanjat

- berjalan 
mengikuti 
jejak secara 

-  dapat berdiri
   dengan satu
   kaki
- dapat melompat
   dengan 2 kaki

-  dapat mengen
   darai sepeda
   roda tiga
- dapat memutar
   baling-baling de
   ngan satu kaki
- dapat menggam
   bar lingkaran

- dapat menggam
   bar garis lurus

- dapat menuang
   kan air

- dapat menang
   kap sebuah bola

- berjalan 
dengan   stabil 
(keseimbangan 
tubuh semakin 
baik)

- naik turun 
tangga tanpa 
berpegangan

- memanjat

- berjalan di 
titian dengan 
jarak 20 cm

- dapat mengenda
  rai sepeda roda
  tiga
- dapat menuruni
   tangga dengan
   kaki berselang-
   seling
- dapat melompat

- dapat memotong
  tali dengan  gun -
  ting
- dapat membuat
   tulisan secara 
   kasar
- dapat menang-
   kap bola dengan
   tangan di depan

- dapat memakai 
   baju sendiri 

- berjalan dengan 
berbagai variasi 
(maju, mundur, 
kesamping, di 
atas satu garis)

- naik turun 
tangga tanpa 
berpegangan

- memanjat dan 
bergelantungan/
berayun

- berjalan di atas 
papan titian 
(keseimbangan 

- dapat meloncat-
   loncat

- dapat melompat
   dengan keting-
   gian 10 kaki

- dapat mencon
   toh segiempat

- dapat meniru tu-
  lisan dan angka

- dapat melempar
   bola dengan baik

- dapat memasang
   kancing baju

- dapat menang
   kap bola dengan
    siku di samping

- berjalan dengan 
berbagai variasi 
dan lebih lancar

- naik turun tangga 
tanpa berpegangan

- memanjat dan 
berayun

- berjalan di atas 
papan titian 
dengan membawa 
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lurus atau 
melingkar

- berlari tanpa 
jatuh

- mengikuti 
gerakan 
binatang

- menendang, 
menangkap 
dan melempar 
bola dari jarak 
dekat

- melompat 
dengan dua 
kaki sekaligus

- masuk ke 
dalam gorong-
gorong (meja-
kursi yang 
disusun, 
kardus)

- membedakan 
permukaan 3 
jenis benda 
melalui 
perabaan

- menuang (air, 
beras, biji-
bijian)

- menunjuk 
mata boneka

- merobek lurus

- melipat kertas 
sembarangan

- berlari dengan 
stabil atau 
berlari 
ditempat

- senam 
menirukan 
gerakan 
binatang

- menendang, 
menangkap dan 
melempar bola 
dengan jarak 
lebih jauh

- melompat 
dengan satu 
kaki bergantian

- merayap dan 
merangkak 
lurus ke depan

- berjingkat 
(berjalan 
bertumpu pada 
ujung jari kaki)

- membedakan 
permukaan 5 
jenis benda 
melalui 
perabaan

- menuang (air, 
biji-bijian) 
tanpa tumpah

- memegang 
benda kecil 
dengan 
telunjuk dan 
ibu jari

- menggunting 
sembarangan

- melipat kertas 
mengikuti garis

tubuh) 40 cm

- berlari dengan 
stabil

- senam dengan 
gerakan sendiri

- menendang, 
menangkap dan 
melempar bola 
dengan jarak 3-
4 meter

- melompati parit 
atau guling

- merayap dan 
merangkak 
lurus ke depan

- berjingkat

- membedakan 
permukaan 7 
jenis benda 
melalui 
peradaban

- menuang (air, 
biji-bijian) 
tanpa tumpah

- memasukkan 
dan 
mengeluarkan 
tali kedalam 
lubang

- menggunting 
lurus, zig-zag

- melipat kertas 
lebih dari satu 
lipatan

benda

- berlari lurus

- senam dengan 
gerakan sendiri

- menendang, 
menangkap dan 
melempar bola 
dengan jarak lebih 
jauh, serta 
bermain bola 
keranjang

- melompat dengan 
1 dan 2 kaki 
secara bervariasi

- merayap dan 
merangkak 
dengan berbagai 
variasi

- berjingkat dengan 
satu dan dua kaki 
secara bervariasi

- membedakan 
permukaan benda 
melalui perabaan

- menuang (air, biji-
bijian) tanpa 
tumpah

- menganyam

- menggunting 
mengikuti bentuk

- melipat kertas 
sampai menjadi 
suatu bentuk 
(origami)
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- membuat garis 
acak 
(mencoret-
coret)

- membuat garis 
lurus, vertikal, 
melengkung

- membuat garis 
lurus, vertikal, 
melengkung

- dikenalkan 
untuk menulis 
(masa peralihan 
dari konkrit ke 
abstrak)

- membuat 
lingkaran

- dikenalkan untuk 
menulis (masa 
peralihan dari 
konkrit ke abstrak)

Acuan Menu Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Dini Usia (Menu Pembelajaran Generik)

Departemen Pendidikan Nasional 2002;24-27  

Menurut Hurlock (1978: 143), masa kecil merupakan masa yang sangat 

ideal mempelajari keterampilan motorik, alasannya adalah: (1) karena tubuh 

anak lebih lentur sehingga anak lebih mudah menerima semua pelajaran, (2) 

anak belum memiliki banyak keterampilan yang akan berbenturan dengan 

keterampilan baru yang akan dipelajarinya, (3) secara keseluruhan anak lebih 

berani pada waktu kecil ketimbang telah besar, dan oleh karena itu mereka 

lebih berani mencoba sesuatu yang baru, (4) anak lebih suka melakukan 

pengulangan dibanding orang dewasa sehingga keterampilan yang dipelajari 

lebih cepat dikuasai, dan (5) anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban 

yang lebih kecil ketimbang waktu besar sehingga ia mempunyai banyak waktu 

untuk mengadakan latihan.

Keterampilan motorik ini tidak akan berkembang melalui 

kematangannya, melainkan keterampilan itu harus dipelajari. Kegagalan 

mempelajari permainan dan keterampilan akan menyebabkan anak sulit dalam 

penyesuaian sosial, karena anak tidak dapat melakukan apa yang dikerjakan 

oleh teman sebayanya. Memberi kesempatan untuk bermain, bergerak dan 

merangsang anak untuk beraktivitas merupakan salah satu cara untuk 



24

menanggulangi kekakuan dalam perkembangan motorik ini. Gerakan halus 

dan kasar pada anak balita akan berkembang dengan baik apabila dirangsang 

oleh ibu, anggota keluarga lainnya dan pengasuh (Hurlock, 1978: 145)

3).Perkembangan Sosio-emosional

Hurlock (1978: 250) mendefenisikan perkembangan sosial sebagai 

pencapaian suatu kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosial 

yang ada. Proses menuju kesesuaian ini mencakup tiga komponen, yaitu: (1) 

belajar berperilaku sosial, (2) bermain dalam peranan yang disetujui secara 

sosial, (3) pengembangan sikap sosial. 

Menurut Fawzia Aswin (1996: 57), perkembangan emosi dan sosial anak 

pada masa prasekolah dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar keluarga. 

Keluarga adalah lembaga pertama di mana anak mendapat kesempatan 

mengembangkan sosialisasi. Keluarga, kelompok sebaya, sekolah dan 

berbagai media bersama-sama mempengaruhi proses sosialisasi anak. Dalam 

setiap perkembangan anak, anak selalu berintegrasi dengan orang-orang di 

sekitarnya. Sebagai makluk sosial, anak perlu mencari identitas diri dan 

mengembangkan kepribadiannya. Identitas diri dapat diperoleh melalui 

pengalaman-pengalamannya berintegrasi, baik dengan orang dewasa maupun 

dengan teman sebayanya. Pola asuh orang tua terhadap anak akan 

mempengaruhi pola sosial anak dalam pergaulannya. Pola asuh yang baik 

akan memudahkan sosialisasi anak dalam lingkungannya. 

Menurut Braumrind (Aswarni Sudjud, 1998: 103), terdapat tiga pola 

asuh orang tua terhadap anaknya, yaitu: otoritatif, otoritarian dan permisif. 
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Pola asuh otoritatif memberikan kebebasan kepada anak dengan batas-batas 

yang masuk akal dan bersikap semakin tegas kepada anak seiring dengan 

meningkatnya pemahaman dan pengetahuan yang dipunyai anak. Pada pola 

asuh otoritarian orang tua menetapkan larangan-larangan, memperlihatkan 

kekuasaan, dan tidak merespon kebutuhan anak. Sedangkan pada pola asuh 

permisif, orang tua dengan alasan menyayangi anak dalam menerapkan 

disiplin tidak konsisten dan memberikan kebebasan kepada anak untuk 

bergaul dengan lingkungan di mana akan mendorong perkembangan anak 

tidak terkontrol. Ketiga bentuk pola asuh di atas memerlukan pola pembinaan 

yang berbeda.

Hurlock (1978: 237) mengemukakan bahwa anak-anak yang mengikuti 

pendidikan prasekolah melakukan penyesuaian sosial yang lebih tinggi dari 

pada anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. Alasannya adalah 

mereka dipersiapkan secara lebih baik untuk melakukan partisipasi yang aktif 

dalam kelompoknya dibandingkan anak-anak yang aktivitas sosialnya terbatas 

pada lingkungan tetangganya. Pemberian kesempatan pada anak-anak untuk 

bersosialisasi dengan teman sebayanya akan berdampak positif pada anak. 

Anak akan belajar beraktualisasi dan berekspresi diri, belajar berdiri sendiri, 

belajar bermasyarakat, belajar berpartisipasi dalam kelompok, dan belajar 

mengembangkan daya kepemimpinannya.

Aspek-aspek sosial emosi yang perlu dikembangkan pada anak usia dini 

adalah: (1) belajar beraktualisasi diri, yaitu usaha untuk mengembangkan rasa 

percaya diri dan rasa kepuasan bahwa dirinya akan diterima dikelompoknya, 
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(2) belajar berekpresi diri, belajar mengespresikan bakat, pikiran dan 

kemampuan, tanpa harus dipengaruhi oleh orang dewasa, (3) belajar mandiri 

dan berdiri sendiri lepas dari pengawasan orang tua dan pengasuh, (4) belajar 

bermasyarakat menyesuaikan diri dengan kelompok dan mengembangkan 

keterbukaan, (5) belajar bagaimana berpartisipasi dalam kelompok, 

bekerjasama, saling membagi, bergiliran, dan bersedia menerima aturan-

aturan dalam kelompok, dan (6) belajar mengembangkan daya kepemimpinan 

anak.

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan sosial emosi anak dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti 

keluarga, teman bermain, dan lembaga pendidikan.  Ibu merupakan orang 

yang paling dekat dengan anak, maka perilaku ibu akan mempengaruhi pula 

perkembangan sosial anak. Menurut Monks (1998: 170), kasih sayang ibu 

sangat penting bagi perkembangan psikis anak yang sehat, sama pentingnya 

dengan protein dan vitamin bagi perkembangan biologis.

4). Perkembangan bahasa

Menurut Brown (2000: 5), bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem, 

tanda, baik lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan sistem komunikasi antar 

manusia.  Selanjutnya, dikatakannya:

“Language is a complex, specialized skill, which develops in the child 
spontaneously, without conscious effort or formal instruction, is deployed 
without awareness of its underlying logic, is qualitatively the same in 
every individual, and is distinct from more general abilities to process 
information or behave intelelligently”.
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Menurut Ebbeck (1998: 1), bahasa dikuasai anak pertama kali secara 

kolaboratif bersama kaum dewasa, atau bersama pasangan yang lebih 

kompoten, kemudian diintelegensikan dan secara sadar digunakan sebagai alat 

berfikir dan alat kontrol. Anak usia dini dapat memahami lebih banyak dari 

yang dapat mereka katakan. Mereka mengerti konsep-konsep serta hubungan 

antar konsep sebelum mereka memiliki kata-kata untuk mengungkapkan atau 

menjelaskannya. 

Menurut Brown (2000: 21), seorang anak kecil memiliki kemampuan 

berbahasa yang luar biasa. Seorang bayi menangis, mengoceh, ataupun 

merajuk serta secara verbal/nonverbal menunjukkan bermacam-macam pesan. 

Saat bayi berumur hampir satu tahun mereka membuat spesifikasi ucapan 

awal untuk meniru kata-kata yang mereka dengar dari orang lain disekitarnya. 

Pada usia 18 bulan, seorang bayi bahkan mampu mengucapkan kombinasi 

susunan dua atau tiga kata menjadi satu kalimat sederhana. Pada usia 3 tahun, 

anak-anak mampu memahami sejumlah ungkapan secara luar biasa. Kapasitas 

ucapan mereka berkembang setelah mereka menjadi objek regenerasi 

komunikasi dan subjek pembicaraan tanpa berhenti. Kemampuan mereka terus 

berlanjut sampai usia sekolah, di mana anak-anak mengalami perkembangan 

struktur kalimat, kosa kata, dan mempertajam kemampuan komunikasi.

Menurut Vigotsky (Santrock, 1997: 258) perkembangan bahasa anak 

sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial sekitar anak. 

Pembelajaran bahasa bagi anak-anak menjadi mudah apabila mereka memiliki 

lingkungan  dan stimulasi yang tepat. Anak-anak belajar dan mendapatkan ide 
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untuk bicara dari mendengar orang-orang disekitarnya bercakap-cakap. Anak-

anak akan belajar membuat suara dari bahasa yang ia dengar sehari-hari.

Menurut Kartono (1986: 130), sedikit banyaknya perbendaharaan bahasa 

anak sangat bergantung pada lingkungan budayanya, yaitu faktor orang tua 

dan sekolah serta lingkungannya. Pada masa prasekolah anak-anak tidak 

memerlukan pelajaran dan instruksi-instruksi dalam hal berbicara, tetapi 

mereka belajar melalui mendengar dan meniru. Memberikan teladan atas 

segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak jauh lebih efektif  daripada 

penjelasan panjang lebar yang tidak ada artinya.

.2. Tinjauan tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Proses pendidikan bagi anak dini usia dapat berjalan secara efektif, 

apabila penyelenggaraan program pendidikan berpedoman pada kepentingan 

dan kebutuhan anak itu sendiri. Anak-anak harus diberi kesempatan yang luas 

untuk bermain dan berkreasi melalui aktivitas bermain dan tentunya tetap 

diarahkan pada pencapaian suatu tujuan pendidikan yang bermuara pada 

peningkatan potensi anak. Anak usia  0 sampai  6 tahun digolongkan pada usia 

bermain. Hurlock (1978) berpendapat bahwa pada anak dini usia belum 

mampu berfikir logik dan mampu memahami hubungan sebab akibat. Pola 

pemikirannya hanya masih bersifat sederhana dan belum ada kematangan 

dalam berperilaku. Oleh karena itu perlu adanya stimulasi yang tepat yang 

dapat mengembangkan kemampuannya. Pada fase dini usia, anak memiliki 

potensi yang luar biasa dalam mengembangkan berbagai potensi seperti 



29

kemampuan berbahasa, matematika, ketrampilan berpikir dan pembentukan 

stabilitas emosional. 

Fuad Hasan (1998) menjelaskan bahwa pada anak usia prasekolah anak 

sangat membutuhkan keleluasaan untuk bermain dan mengembangkan 

berbagai fungsi psikologinya yang berkaitan dengan permainan, seperti sambil 

bermain ia berkhayal, bercakap dengan dirinya sendiri, bergaul dengan teman 

sebayanya, mencoba membuat bentuk-bentuk tertentu, menyusun suatu 

tatanan, berusaha memilah-milah dan berbagai perilaku lainnya yang 

menurutnya menimbulkan penghayatan kenyamanan selama menikmati 

kesempatan itu. Situasi bermain selalu bersuasana kesenangan dan santai. 

Dalam situasi ini anak tidak merasa dituntut untuk menampilkan kinerja 

bagi tercapainya suatu prestasi  tertentu. Oleh karena  itu situasi bermain 

hendaknya dapat membangkitkan perasaan yang menyenangkan. Dan apabila 

situasi ini terintervensi dengan adanya aktivitas yang sifatnya mengganggu 

apalagi menghentikan proses bermain, maka dapat menyebabkan anak frustasi 

yang dinyatakan dengan reaksi negatif. 

Aktivitas bermain juga berefek pada perkembangan jasmani anak, 

karena melalui bermain juga tersalurkan berbagai dorongan dari anak untuk 

melakukan gerakan-gerakan tertentu. Hal lain yang terpenting dalam menilai 

perilaku anak adalah bahwa selama berada dalam situasi bermain, kemampuan 

anak bukan dilihat bagaimana tingkat prestasinya, melainkan sejauh mana 

anak menghayati kepuasannya. 
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Bagi anak dunia bermain merupakan wahana guna berinteraksi dengan 

lingkungan dan mengenal dirinya sendiri. Dengan bermain diharapkan anak

dapat menerima proses transformasi pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai tingkat 

perkembangan fisik dan psikisnya.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan bermain memberikan 

pengalaman pada anak guna membangun dunianya untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai fungsi mental, emosional dan aspek 

jasmaninya. Ini berarti bahwa membangun dunia bermain bagi seorang anak 

merupakan pengalaman yang berdampak pada proses belajar. 

Perkembangan permainan dari satu tahap ketahap berikutnya merupakan 

rangkaian yang tidak terikat pada rancangan yang ketat. Proses bermain tidak 

dibatasi oleh adanya akhiran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Andaikata 

ada sesuatu rancangan  awal, maka kegiatan bermain yang dilakukan anak, 

sifatnyapun tidak dapat menentukan dan mempengaruhi proses kegiatan yang 

dilakukan anak. Namun keliru bila ada anggapan yang mengatakan bahwa 

bermain tidak akan meninggalkan dampak belajar bagi anak. Sebagaimana 

dengan setiap pengalaman, maka bagi anak bermain pun berfungsi sebagai 

sumber belajar, yakni belajar melalui pengamatan dan penghayatan dalam 

pengalaman. Pengamatan berbagi peristiwa yang menjelma pada kehidupan 

anak sangat berharga bagi tumbuhnya perkembangan anak selanjutnya.

Pendidikan bagi anak dini usia merupakan usaha mengembangkan 

seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan 
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dalam keluarga ke pendidikan sekolah. Pada program ini anak mulai diberi 

pendidikan secara berencana dan sistematis, agar pendidikan yang diberikan 

bermakna bagi anak. Namun demikian program pendidikan anak dini usia 

merupakan tempat yang menyenangkan bagi anak. Tempat tesebut dapat 

memberikan perasaan aman, nyaman, dan menarik bagi anak serta mendorong 

keberanian dan merangsang untuk bereksplorasi atau menyelidiki dan mencari 

pengalaman yang bermanfaat demi perkembangan fisik dan psikis secara 

optimal sehingga tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan 

formal.

Pendidikan  anak  sejak  dini  sangat  penting  bagi  anak,  hal  ini telah  

terbukti  dengan adanya hasil studi selama 30 tahun di Amerika Serikat  yang  

menjelaskan  bahwa  program  pembinaan  anak dini usia dapat  memperbaiki  

prestasi  belajar  baik di SD maupun SLTP dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja dan penghasilan dimasa depannya serta mengurangi 

ketergantungannya kepada pelayanan kesehatan dan sosial (Soedijarto, 1997).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan yang 

diperoleh pada masa usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada 

tahap berikutnya. Para ahli teori perkembangan menyebut usia dini sebagai the 

golden age, sehingga perlu stimulasi sejak dini guna memberikan rangsangan 

terhadap seluruh perkembangan anak agar anak dapat berkembang secara 

normal dan optimal. Aspek-aspek tersebut antara lain: (1) penanaman nilai 

dasar (budi pekerti dan agama);  (2) pembentukan sikap (disiplin dan 
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kemandirian); dan (3) pengembangan kemampuan dasar (berbahasa, motorik, 

kognitif dan sosial).

Arti penting pendidikan sejak dini juga telah menjadi perhatian 

internasional. Dalam Pertemuan forum Pendididikan Dunia tahun 2000 di 

Dakar Senegal yang menghasilkan enam kesepakatan sebagai kerangka aksi 

pendidikan untuk semua (The Dakar Framework for Action Education for 

All), yang salah satu butirnya menyatakan: “memperluas dan memperbaiki 

keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-

anak yang sangat rawan dan kurang beruntung”.

3. Kemampuan Dasar Anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), arti Kemampuan Dasar 

adalah Kemampuan yang dibawa sejak lahir (bakat).Menurut Terry Panomban 

Pr. (2006) dalam Pedagogi anak: Mengajar anak? , menyebutkan bahwa : 

Tuhan menciptakan manusia dengan tiga kualitas dasar : 1). Setiap manusia 

memiliki kemampuan/capacity sebagai faber artinya tukang, artinya yang 

mempunyai daya cipta, daya kreasi.2). tiap manusia memiliki kemampuan 

dasar sebagai orang yang sapiens, yang sapire(bahasa Latin) berarti tahu, 

mengetahui dalam arti bisa berkembang untuk tahu, mengetahui dan juga 

untuk mengungkap pengetahuannya. 3). Tiap manusia mempunyai 

kemampuan dasar beragama, ber-religi, ber-Tuhan, untuk 

mengaalami,mencari dan merasakan Tuhan.

Sedangkan menurut Yani (2007) kemampuan dasar anak  meliputi setiap 

aspek perkembangan yaitu: a). Kemampuan motorik/gerak kasar, b). 
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Kemampuan motorik gerak halus  c) kemampuan bicara dan bahasa d). 

Kemampuan sosial dan kemandirian. Mendukung pendapat diatas, Obit (2007 : 

1-28) menyatakan bahwa : Sebagai anak manusia sesungguhnya Alloh telah 

melengkapi seseorang anak dengan seperangkat kemampuan: seperti 

kemampuan dalam perkembangan  moral dan etika,pribadi,sosial dan 

kemasyarakatan, potensi-potensi tersebut harus dikembangakan ke arah yang 

positif.

Menurut. Atkinson,dkk (1996:86) mengemukakan bahwa Saat 

pembuahan, sejumlah pribadi yang luar biasa banyaknya sudah  ditentukan 

struktur genetik ovum yang dibuahi. Gen menentukan warna kulit, rambut, 

ukuran tubuh dan kemampuan-kemampuan meliputi : 1). Kemampuan 

intelektual dan temperamen emosional, 2). Kemampuan mempelajari bahasa 

ucapan, 3). Kemampuan fisik 4). Kemampuan sosial. Kemampuan tersebut 

akan berkembang sesuai lingkungan. Perkembangan manusia ditentukan 

interkasi yang berkesinambungan antara herideter dan lingkungan. 

Pradisposisi biologis yang ada pada waktu lahir berinteraksi dengan 

pengalaman yang dijumpai selama pertumbuhan untuk menenukan 

perkembangan  individu.

Kemampuan intelektual atau kognitif menurut Yulian (2001: 1.3 -1.50) 

mengemukakan bahwa Potensi kognitif pada saat konsepsi sudah terbentuk 

atau dengan kata lain potensi kognitif adalah kemampauan yang dibawa sejak 

lahir.  Terwujud atau tidaknya potensi kognitif tergantung pada lingkungan 

dan kesempatan yang diberikan.
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Setiap bayi manusia  terlahir dengan kemampuan mempelajari bahasa. 

Dalam perkembangannya yang normal manusia  bisa berbicara. Akan tetapi 

mereka tidak mampu berbicara sebelum mereka mencapai tahapan tertentu 

dalam perkembangan neorologis. Tidak ada anak yang berusia kurang dari 

satu tahun yang dapat mengucap kalimat, anak akan belajar mengucap kata-

kata terlebih dahulu.

Pada saat lahir bayi dalam keadaan tak berdaya sampai usia dua tahun 

bayi mengalami perkembngan yang sangat pesat. Penguasaan kemampuan 

fisik seperti duduk, meraih benda-benda , merangkak dan berjalan tergantung 

pada pematangan otot-otot, sistim saraf dan bagian tubuh lain. Ketrampilan 

motorik yang dibawa sejak lahir akan berkembang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan ,meskipun  tidak ada latihan khusus yang diperlukan anak untuk 

dapat berjalan pada waktu yang tepat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa 

anak terlahir telah memiliki kemampuan fisik baik ketrampilan motorik halus 

dan motorik kasar.

Pada usia dua bulan , rata-rata bayi akan tersenyum pada saat ia melihat 

wajah ibunya. Sebagian besar ibu, merasa gembira dengan respon demikian, 

dan terus berusaha akan mengulangi memperoleh respon yang sama. 

Kemampuan bayi untuk terseyum pada usia semuda itu berperan penting 

dalam memperkukuh hubungan ibu dan anak. Pada waktu menginjak usia 

bulan ketiga atau keempat, mereka memperlihatkan mengenal dan lebih 

mengenali beberapa anggota keluarga yang dikenal dengan senyum  atau 

bersuara lebih sering ketika melihat atau mendengar suara mereka. 
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Kecenderungan anak untuk dekat dengan orang-orang tertentu dan merasa 

lebih aman dengan kehadiran mereka disebut keterikatan Atkinson (1996: 103)  

terdapat bukti bahwa keterikatan bayi pada ibunya (atau orang ynag memberi 

sebagia perawatan awal) mempunyai fungsi yang sama petingnya : yaitu 

memberi rasa aman yang diperlukan bagi bayi untuk berekplorasi dengan 

lingkungannya, dan keterikatan itu membentuk dasar hubungan antar pribadi 

di kemudian hari. Menurut atkinson (1996: 109) Studi tentang keterikatan 

menunjukan bahwa anak-anak yang mempunyai keterikatan yang aman pada 

waktu mereka menginjak usia dua tahun memperoleh bekal yang lebih baik 

untuk menghadapi pengalaman dan hubungan baru.

Kontak sosial pertama kita adalah dengan yang mencintai kita pada masa 

bayi, biasanya ibu. Cara yang dilakukan oleh orang yang menaggapi setiap 

kebutuhan bayi yaitu dengan kesabaran yang disertai kehangatan dan 

perhatian  atau dengan ketidaksabaran yang disertai dengan sedikit kepekaan 

yang menyebabkan ketidaknyamanan akan akan berpengaruh terhadap sikap 

anak pada orang lain. Beberapa ahli psikologi percaya bahwa perasaan 

percaya terhadap orang lain yang mendasar ditentukan oleh pengalaman 

selama tahun-tahun pertama hidupnya. (Boblby,1973;Erikson.1963,1976) 

dikutip oleh Atkinson (1996: 103). 

Dari uraian diatas menunjukan bahwa anak mempunyai kemampuan  

untuk berinteraksi dengan orang lain, kemampuan ini akan berkembang sesuai 

dengan bertambahnya usia dan lingkungan .
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Kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir akan berkembang dengan 

baik jika adanya stimulasi yang mendukung yang sesuai dengan kebutuhan 

perkembangannya. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan 

anak maka dalam rangka penanganan pendidikan anak usia dini. Pemerintah 

menetapkan standar  kopetensi yang harus dimiliki anak usia dini, dengan 

tujuan : membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik phisik , 

psikis yang meliputi moral nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, 

bahasa fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan 

dasar.

Adapun Standar Kopetensi Taman Kanak-kanak berdasar Kurikulum 

Tahun 2004 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional sebagai 

berikut :

1. Bidang Pembiasaan

     Pembiasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menenrus dan 

ada dalam kehidupan sehari  hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang 

baik. Bidang pembiasaan meliputi: pengembangan moral dan nilai-nilai 

agama, dharapkan akan meningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan membina sikap anak dalam rangka meletakan dasar agar 

anak menjadi warga negara yang baik. Program sosial kemandirian 

dimaksudkan untuk membina anak agar mengendalikan emosinya secara 

wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun orang dewasa 

dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan 

hidup.
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2. Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar

Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan 

oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas sesuai dengan 

tahan perkembangan anak. Pengembangan dasar tersebut meliputi :

a. Bahasa

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran 

melalui bahasa yang sederhanan secara tepat, mampu berkomunikasi 

secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa 

Indonesia.

b. Kognitif

 Pengembangan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir 

anak untuk dapat mengolah perolehan  belajarnya, dapat menemukan 

bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika matematisnya dan pengetahuan 

akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemmpuan untuk memilah-

milah, mengelompokkan serta mempersiapkan pengembangan 

kemampuan berpikir teliti.

c. Fisik/Motorik 

Pengembangan ini bertujuan memperkenalkan dan melatih gerakan 

kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol 

gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan ketrmpilan tubuh 

dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani 

yang kuat, sehat dan trampil.
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d. Seni.

Pengembangan ini bertujuan agar dapat dan mampu menciptakan 

sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan, 

dan dapat menghasilkan karya yang kreatif.

4.Tinjauan tentang Bermain

Anggani Sudono (1997: 1) menjelaskan definisi bermain ialah “suatu 

kegiatan yang dilakukan anak dengan atau tanpa mempergunakan alat yang 

menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan 

maupun mengembangkan imajinasi  pada anak. ”Hal tersebut terkait dengan 

pendapat Vygotsky  (Mayke, 2001) bahwa anak kecil tidak mampu berpikir 

abstrak karena bagi mereka meaning (makna) dan objek berbaur jadi satu. 

Akibatnya, anak tidak dapat berpikir tentang kuda tanpa melihat kuda yang 

sesungguhnya. Dengan demikian, dalam pandangan Vygotsky,  kegiatan bermain 

bagi anak usia dini memadukan kegiatan kesenangan dengan perkembangan 

kognisi, emosi dan sosial anak.

Menurut Solehuddin (1997: 77), pada intinya, bermain dapat dipandang 

sebagai suatu kegiatan yang bersifat voluntir, spontan, terfokus pada proses, 

memberi ganjaran secara instrinsik, menyenangkan, aktif, dan fleksibel. Semakin 

suatu aktivitas memiliki ciri-ciri tersebut, berarti aktivitas itu semakin merupakan 

bermain.

Ciri pertama, bermain itu sifatnya sukarela. Ini berarti bahwa bermain 

dilakukan karena keinginan dan kemauan anak yang bermain itu sendiri. Anak 
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yang bermain melakukan kegiatan bermain itu tanpa tekanan atau paksaan dari 

orang lain. Ia melakukannya lebih karena minatnya sendiri dari pada karena 

faktor-faktor yang ada di luar dirinya. 

Ciri kedua, bermain itu sifatnya spontan yang berarti bahwa kegiatan 

bermain itu dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya. Kegiatan bermain 

dilakukan di saat anak mau melakukannya. Selanjutnya, kegiatan bermain terarah 

kepada proses bukan kepada hasil. Ini berarti bahwa yang menjadi sasaran dari 

kegiatan bermain adalah peristiwa atau kegiatan bermainya itu sendiri, bukan 

hasilnya. Dengan melakukan kegiatan bermainya itulah, si anak akan memperoleh 

kepuasan terlepas dari bagaimana hasilnya. 

Ciri ketiga, adalah bahwa kegiatan bermain memiliki intrinsic rewards. 

Anak yang bermain akan senang atau bahagian di saat ia dapat melakukan apa 

yang ingin ia lakukan. Dia tidak mengharapkan rewards lainya yang bersifat 

ektrinsik. Secara simultan, ciri ini (intrinsic rewards) muncul bersama ciri lainya, 

yakni menyenangkan (enjoyable). Kegiatan bermain dapat memberikan suasana 

efektif yang menyenangkan selama orang melakukannya. Keterlibatan aktif pada 

pihak anak yang bermain juga merupakan ciri lain dari kegiatan bermain. Dalam 

bermain, si anak terlibat secara aktif. Dengan ciri ini, menurut Garvey (dalam 

Solehuddin, 1997: 78), mimpi tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain. 

Sebab, walaupun mimpi itu dapat menyenangkan dan bersifat voluntir, tetapi 

pelaku mimpi itu bersifat pasif, tidak terlibat secara aktif. 

Ciri keempat dari kegiatan bermain adalah bersifat fleksibel atau choiceful. 

Maksudnya, si anak yang bermain memiliki kesempatan yang bebas untuk 
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memilih kegiatan bermain apa saja yang ia inginkan. Kadang-kadang si anak 

secara bebas berpindah-pindah dari suatu kegiatan bermain ke kegiatan bermain 

lainya dalam jangka yang tidak lama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan penulis bahwa arti bermain 

ialah bermacam bentuk kegiatan yang memberikan kepuasan pada diri anak yang 

bersifat nonserius, lentur, dan bahan mainan terkandung dalam kegiatan dan yang 

secara imajinatif ditransformatif.

Dalam mengimplementasikan penggunaan bermain sebagai media 

pembelajaran anak di kelas, sekurang-kurangnya ada dua cara utama yang dapat 

digunakan oleh guru (Solehuddin,1997:79)Pertama, bermain diimplementasikan 

secara tidak langsung, yakni dengan cara melengkapi ruang bermain (play center) 

atau ruang kelas dengan alat-alat permainan pendidikan. Kedua, bermain 

diimplementasikan secara langsung sebagai suatu metode pembelajaran.

Dalam cara pertama, guru hanya menyediakan tempat bermain beserta 

perlengkapannya. Di sini anak diberi keleluasaan untuk melakukan kegiatan 

bermain apa saja sesuai dengan alat-alat permainan yang tersdia. Namun dengan 

disediakannya alat-alat permaianan tertentu yang dirancang oleh guru, sebenarnya 

anak diarahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas bermain yang dipandang 

dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan tertentu pula. Hal ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa adegan tempat bermain bisa mengarahkan anak 

untuk melakukan suatu aktivitas bermain sesuai dengan alat-alat permaian yang 

tersedia yang pada giliranya akan menfasilitasi proses perkembangan anak dalam 

aspek tertentu sesuai dengan yang diharapkan.
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Dalam cara kedua, guru menggunakan langsung aktivitas bermain sebagai 

metode pembelajaran bagi anak. Dalam hal ini, guru berupaya menyajikan suatu 

permainan (game) yang dengan permainan itu anak dapat mengembangkan 

prilaku tertentu yang diharapkan. Misalnya, guru menggunakan permainan kartu 

untuk mengembangkan konsep matematika tentang hitungan, menampilkan 

permainan sosiodramatik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, atau 

guru menggunakan teka-teki untuk mengembangkan kemampuan berfikir.

5. Kajian tentang Beyond Centerand Circle Time (BCCT)

Beyond Centers and Circle Time (BCCT) adalah suatu metode atau 

pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pendekatan ini 

dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik, selain 

itu juga merupakan pengembangan dari pendekatan Montessori, High/Scope, dan 

Reggio Emilia. Pertama kali Beyond Center and Circle Time (BCCT) 

dikembangkan oleh Creative Center for Childhood Research and Training

(CCCRT) Florida, USA. Dilaksanakan di Creative Pre School Florida, USA sejak 

tahun 80-an, baik untuk anak normal maupun untuk anak berkebutuhan khusus 

(Dit. PAUD, 2006). Creative Pre-School mengembangkan kurikulum sebagai 

payung besar yang memuat Filosofi, pandangan, kepercayaan, cara belajar anak, 

material learning, dan program belajar anak.

Kurikulum Creative Pre-School disebut Beyond Centre and Circle Time 

(BCCT) Curriculum dikembangkan berdasarkan pada teori perkembangan anak, 

teori neuroscience, teori multiple intelegensi, yang dipadukan dengan 
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pengalamanan guru. Kurikulum BCCT mencakup semua aspek perkembangan 

anak. Ciri utama dalam BCCT adalah pemberian pijakan (scaffolding) untuk 

membangun bersama. Pijakan diberikan untuk membangun: konsep, aturan, ide, 

pengetahuan anak. Kurikulum BCCT didukung oleh Standard Florida dan 

Sunshine.

Pijakan yang dikembangkan dalam Kurikulum BCCT mencakup:

a.Pijakan lingkungan main 

b.Pijakan sebelum anak main 

c.Pijakan perseorangan selama anak main 

d.Pijakan setelah anak main

Untuk mendukung kurikulum, BCCT menerapkan konsep densitas dan 

intensitas main. Guru, orang tua dan orang dewasa di sekeliling anak dipandang 

sebagai komponen yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak.Konsep 

intensitas adalah menekankan pada jumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk 

berpindah melalui tahap perkembangan kognisi, sosial, emosi, dan fisik yang 

dibutuhkan agar dapat berperan serta dalam keberhasilan pendidikan dikemudian 

hari. Sedangkan konsep densitas menekankan pada kegiatan yang berbeda yang 

disediakan untuk anak oleh orang dewasa di lingkungan anak usia dini.

Dalam kurikulum BCCT ditekankan bahwa, pengalaman main akan tercapai 

dengan sangat baik bila orang dewasa mengerti perkembangan anak dan tahap 

bermain anak serta menggunakannya untuk mendukung anak ke arah kemampuan 

keaksaraan dan keberhasilan di sekolah.
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Untuk penerapan kurikulum dijabarkan menjadi Rencana pembelajaran. 

Rencana pembelajaran berisi tentang:

 Thema 

 Konsep dan Kosakata 

 Kegiatan Bermain 

 Bahan dan Alat bermain

Rencana pembelajaran disusun untuk semua kegiatan di jadwal harian. Dalam 

satu hari anak memiliki 4 kali kesempatan bermain dalam setting yang berbeda 

(bermain bebas saat datang, bermain bebas di luar, bermain di sentra, bermain di 

dalam setelah bangun tidur).  Rencana pembelajaran disusun oleh Tim Guru setiap 

minggu. Semua Rencana pembelajaran menggunakan tema yang sama untuk 

waktu tertentu. Biasanya setiap tema dibahas dalam satu bulan. Berarti ada 12 

Tema dalam setahun dan disusun menjadi 12 tema bulanan. 

Rencana pembelajaran digunakan guru untuk:

 menata lingkungan 

 menentukan alat dan bahan yang akan digunakan 

 kegiatan bermain yang diharapkan dilakukan anak

Rencana pembelajaran tidak dijadikan patokan untuk pencapaian 

kemampuan yang harus dicapai anak, tetapi sebagai framework guru untuk 

memfasilitasi kegiatan main anak agar potensi yang dimilikinya dapat muncul. 

Tidak ada ketentuan untuk mengejar target kurikulum. Evaluasi terhadap 

kurikulum dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan main anak, lalu catatan 
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guru dikonfirmasikan dengan standar performance Florida yang berisi tahapan 

perkembangan anak.

Adapun Proses  pembelajaran BCCT berpusat di sentra 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;(4). 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 bermain 

sensormotorik/fungsional, bermain peran, dan bermain pembangunan.

Saat lingkungan adalah saat ketika pendidik duduk bersama anak dengan 

posisi melingkar untuk memberi pijakan kepada  anak yang dilakukan sebelum 

dan sesudah bermain.(Depdiknas 2007:2-3)

Prinsip pembelajaran dengan pendekatan BCCT antara lain : 1) keseluruhan 

proses pembelajarannya berlandaskan teori dan pengalaman empirik; 2) setiap 

proses pembelajaranditujukan untuk merangsang  seluruh aspek kecerdasan anak 

(kecerdasan Jamak) melalui bermain terencana dan terarah serta dukungan 

pendidik dalam bentuk pijakan-pijakan; 3) menempatkan penataan lingkungan 

main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif dan ters 

berpikir dengan menggali engalaman sendiri; 4) menggunakan standar operasional 
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yang baku dalam proses pembelajarannya;5) mensyaratkan pendidik dan 

pengelola untuk mengikuti pelatihan sebelum nenerapkan pendekatanini;6) 

melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses pembelajaran 

untuk mendukung kegiatan dirumah. (Depdiknas 2007: 5-6) Adapun langkah-

langkah BCCT meliputi :

1. Persiapan

a.Penyiapan tempat dan alat permainan edukatif sesuai sentra yang akan dibuka  

dan tingkat usia anak

b. Penyiapan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak

c. Pengenalan pembelajaran pada orang tua. Kegiatan ini pentingagar orang tua 

mengenal pendekatan ini  sehingga tidak protes ketika kegiatan anak hanya 

bermain.

2. Pelaksaan

Dalam kegiatan pelaksaan, maka pengelola memperhatiakan hal-hal sebagai  

berikut :

a.Membuka sentra secara bertahap, sesuai dengan kesiapan pendidik dan 

sarana pendukung lainnya.

b.Mengatur giliran setiap kelompok anak untuk bermain disentra sesuai 

dengan jadwal. Setiap kelompok dalam satu hari hanya nermain di satu 

sentra saja.

c. Memberi variasi dan kesempatan main yang cukup kepada setiap anak agar 

tidak bosan dan tidak berebut
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d.Seiring dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung , dapat 

menambah sentra baru apabila belum lengkap

e.Melengkapi setiap sentra dengan berbagai jenis APE baik yang buatan 

pabrik maupun yang dikembangkan sendiri dengan memanfaatkan limbah 

dan lingkungan alam sekitar

Selanjutnya proses pembelajaran dalam program pendidikan anak usia dini 

dengan pendekatan BCCT adalah sebagai berikut:

1) Penatan Lingkungan main

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada penataan lingkungan main ini 

adalah 

a) Sebelum anak datang : pendidik menyiapkan bahan alat main yang akan 

digunakan sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang telah disusun 

untuk kelompok anak

b) Pendidik menata alat dan bahan maain yang akan digunakan sesuai 

dengan kelompok usia yang dibimbing

c) Penataan alat main harus mencerminkan rencana pembelajaran yang 

dibuat.

2) Penyambutan anak

Sambil menyiapkan tempat dan lat main, seorang pendidik bertugas 

menyambut kedatangan anak. Pada saat kedatangan anak pendidik 

mengucap salam sambil berjabat tangan, mengajak anak berbicara( tanya 

jawab sekaligus mengembangkan kemampuan bahasa anak.

3) Main pembukaan (pengalaman gerakan kasar)
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Pendidik menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran. Lalu menyebutkan 

kegiatan pembukaan yang akan dilaakukan. Kegiatan pembuka bisa berupa 

permainan tradisional, senam, atau gerakan musik, yang tujuan utamanya 

adalah untuk mengembangkan motorik kasar anak. Kegiatan pembukaan 

berlangsung sekitar 15 menit.

4) Transisi

Anak-anak diberi waktu untuk pendinginan dengan bernyanyi dalam 

lingkaran, bertujuan agar anak kembali tenang dan juga bisa berupa 

kegiatan mencuci tangan, cuci muka, cuci kaki maupun buang air kecil dan 

minum, dan kemudian pendidik mengajak ke masing-masing sentra yang 

sudah disiapkan.

5). Kegiatan inti di masing-masing kelompok

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan pendidik selama kegiatan inti, 

yaitu:

a). Pijakan pengalaman sebelum main (15 menit)

Pada saat kegiatan sebelum main, kegiatan pendidik adala : (1) 
pendidik dan anak duduk melingkar,pendidik memberi salam pada 
anak-anakdan menanyakan kabar anak-ana;2) mengabsen anak-anak;3) 
berdoa bersama dengan dipimpin salah satu anak; 4) pendidik 
menyampaikan tema hari ini;5) pendidik membacakan buku terkait 
dengan tema;6) pendidik mengkaitkan isi cerita dengan kegiatan main 
yang akan dilakukan ;7) pendidik mengenalkan semua tempat dan alat 
main yang disiapkan;8) pendidik memberi pijakan dengan mengaitkan 
pada kemampuan apayang diharapkan muncul;9) pendidik menggali 
aturan main,memilih teman main, memilih mainan, cara menggunakan 
alat-alat kapanmulai dan mengaakhiri main; (10) pendidik 
mempersilakan anak mulai main

b)  Pijakan Pengalaman Main Setiap Anak.(60 menit)
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Pijakan ini dilakukan selama anak melkukan aktifitas dan alat-alat 
permainan yang telah disiapkan, kegiatan pendidik adalah ; (1) 
berkeliling diantara anak yang sedang main;(2) memberi contoh cara 
main pada anak yang belum bisa; (3) memberi dukungan berupa 
pernyataan positif; (4) memmancing dengan pernyataan terbuka;(6) 
memberi bantuan pada anak yang membutuhkan, mendorong anak 
untuk mencoba dengan cara yang lain;(7) mencatat yang dilakukan 
anak(jenis, tahap perkembangan dan tahap sosial); (8) mengumpulkan 
hasil kerja anak;(9) bila waktu tinggal 5 menit, pendidik 
memberitahukan kepada anak untuk bersiap-siap menyelesaikan 
kegiatan

c)  Pijakan pengalaman setelah Main (30 menit)

Langkah-langkah yang dilakukanpendidik pada pijakan ini adalah (1) 
memberitahu saatnya membereskan ;(2) pendidik membuat permainan 
yang menarik agar anak ikut membereskan (3) setelah semua alat 
permainan dirapikan anak-anak dan pendidik duduk kembali 
melingkar;(4) pendidik menanyakan pada setiap anak kegiatan main 
yang tadi dilkukan dan pengalaman-pengalaman apa yang diperoleh 
selama bermain.

d) Makan Bekal bersama (selama 15 menit)

Pada saat makan bekal bersama kegiatan yang dilakukan pendidik 
adalah :1) menecek apakah ada yang tidak membawa makanan dan 
jika ada, tantakan siapa yang mau berbagi;(2) memberi tahu jenis 
makanan yang baik dan yang kurang baik; (3) memanfaatkan waktu 
makan bekal sebagai pembiasaan tata cara yang baik;(4) mengingatkan 
anak untuk membereskan bekal makanan.

e) Kegiatan Penutup (15 Menit)

Ketika kegiatan penutup kegiatan pendidik adalah:(1) mengajak anak 
menyanyi atau bersyair di lingkaran dan menyampaikan rencana 
kegiatan minggu depan danmenganjurkan anak bermain yang sama di 
rumah ;(2) berdoa dipimpin oleh salah satu anak;(3) pulang 
berdasarkan urutan warna baju, panjang rambut atau cara lain untuk 
menghidari berebut.(Depdiknas 2007:8-18)

6) Evaluasi

Evaluasi kemajuan perkembangan anak dilakukan setiap pertemuan dengan 

cara mencatat perkembangan kemamuan anak dalam hal motorik kasar, 
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motorik halus, berbahasa sosial dan aspek-aspek lainnya. Pencatatan 

kegiatan main anak dilakukan oleh pendidik. Selain mencatat kemajuan 

belajar, juga dapat menggunakan lembaran ceklist perkembangan anak, 

mengumpulkan hasil karya anak sebagai bahan evaluasi dan melaporkan 

perkembangan belajar anak kepada orang tua masing-masing(Depdiknas 

2007)

6. Penelitian yang Relevan

Penelitian Anik Kurnia (2003) dengan mengambil setting Taman Kanak-

Kanak menunjukkan adanya perbedaan prosedur persiapan antara model 

permainan, sistem sentra, dan pengajaran proyek yang dilakukan guru dalam 

penerapan model pendidikan atraktif pada pembelajaran di Taman Kanak-Kanak 

Pembina Karanganyar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika dilaksanakan langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran, antara model permainan, sistem sentra, dan 

pengajaran proyek dalam penerapan pendidikan atraktif pada pembelajaran di 

Taman Kanak-Kanak Pembina Karanganyar dapat disimpulkan bahwa yang 

paling efektif adalah model sistem pembelajaran sentra. Hal ini disebabkan karena 

dalam model ini pembelajaran dapat melahirkan nurturant-effect, dan tidak hanya 

berhenti pada instructional objective, meskipun memerlukan banyak sarana 

penunjang berupa benda-benda tiruan.

Lebih lanjut penelitian Kunarti (2008) dengan mengambil seting penilitian 

pada kelompok bermain Bunga Bangsa Semarang menyimpulkan  bahwa  dalam 

penerapan pembelajaran dengan pendekatan BCCT dapat dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman pelaksaan pembelajaran BCCT, para pendidik tidak kesulitan 
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dalam menerapkan pembelajaran BCCT . Namun yang harus diperhatikandalam 

pelaksanaannya adalah rasio tempat dengan jumlah anak serta jumlah alat 

permainan edukatif. Kekuatan atau kelebihan kelompok bermain Bunga Bangsa 

adalah semangat pengelola dan pendidik dalam melaksanakan program PAUD. 

Adapun  hambatan dalam penerapan BCCT di kelompok bermain Bunga Bangsa 

adalah masih diperlukan ruangan dan buku-buku pendukung sebagai sumber 

informasi bagi pendidik.

Sejauh ini pembelajaran pada pendidikan anak usia dini melalui pendekatan 

BCCT sudah mulai digunakan oleh banyak satuan pendidikan anak usia dini, 

namun demikian karena sifatnya masih relatif baru di Indonesia masih belum 

banyak penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan BCCT di kelompok 

bermain.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab 

pendahuluan dan kajian teori, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut.

Pembelajaran dengan pendekatan Beyond Centres and Circle Time (BCCT)

disosialisasikan pada satuan pendidikan anak usia dini di Indonesia masih relatif 

belum lama, kurang lebih baru berjalan selama dua tahun belakangan ini.

Pendekatan ini dipandang efektif dalam rangka pengembangan perilaku dan 

kemampuan dasar anak. Sampai sekarang ini, belum banyak lembaga PAUD yang 

menerapkan pendekatan BCCT ini. Kendala yang ada, pada umumnya karena 
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kurangnya kemauan pengelola untuk mengubah model pembelajaran yang 

efektif.sulitnya mengubah paradigma bahwa guru harus mengajar menjadi 

fasilitator serta pola pikir masyarakat bahwa sekolah adalah bimbingan klasikal, 

pendekatan ini memerlukan waktu yang cukup panjang .

Pelaksanaan pendekata ini mensyaratkan pendidik yang telah 

terlatih ,diperlukanya area yang memadai, adanya partisipasi orang tua dan untuk 

kelancaran pelaksanaan diperlukannya manajemen yang baik, juga ketersediaanya 

Alat Permainan Edukatif (APE) yang sesuai dengan sentra yang di buka . 

disamping itu perlu diikuti pengadministrasian  pelaksanaan pembelajaran. 

Kendala pelaksanaan pendekatan BCCT adalah memerlukan waktu yang lebih 

lama daripada menggunakan pendekatan yang lain.

Namun demikian, ada sedikit banyak lembaga pendidikan anak usia dini 

yang sudah mulai menerapkan pendekatan BCCT ini, termasuk Pusat Pendidikan 

Anak Usia Dini Firdaus International Preschool Banjarnegara, sehubungan 

dengan itu perlu diketahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

melalui pendekatan BCCT  di Pusat PAUD Firdaus International Preschool

Banjarnegara; dan sejauhnama pendekatan BCCT dapat mengembangkan perilku

dan kemampuan dasar anak. Disamping itu  faktor apa saja yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran  melalui pendekatan BCCT 

pada Pusat PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara.

Penelitian ini dipandang menjadi penting untuk dijadikan dasar bagi 

penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan pembelajaran  melalui pendekatan 

BCCT pada satuan pendidikan anak usia dini.
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KERANGKA BERPIKIR

Kekuatan Kelemahan 

Anak Usia Dini
Pusat PAUD Firdaus 
International Pre school
Banjarnegara

- Managemen
- Tenaga Pendidik
- Partisipasi Orang tua
- Alat Permainan     

Edukatif

Pendekatan
B  C  C  T 

- Administrasi   Pem-
   belajaran
- Sarpras

Kemampuan Dasar 
Anak Usia Dini
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan  di satu  Pusat PAUD yaitu Pusat PAUD 

Firdaus International Preschool Bajarnegara. Pertimbanganya adalah bahwa dari 

beberapa kelompok bermain  yang ada di wilayah Kabupaten  Banjaregara, PAUD 

Firdaus yang paling lengkap sarananya untuk melaksanakan pembelajaran BCCT 

dan telah sepenuhnya menggunakan pendekatan BCCT .

Disamping itu  jumlah siswa  juga cukup banyak dan letak    pusat PAUD    

pada  tempat yang strategis yaitu berada  di kota Banjarnegara,  sehingga mudah 

dijangkau  oleh  masyarakat. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2007

sampai dengan  bulan Maret 2008 seperti tercantum dalam tabel 1: Tabel jadwal 

penelitian.

Bulan Tahun 2007/2008
No Kegiatan

7 8 9 10 11 12 1 2 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pengajuan judul

Penyusunan proposal

Survei lapangan

Konsultasi dan penyusunan tesis

Ujian tesis

Revisi 

X

X

X

X

  

X

X

X

X

X

X X X

X

X
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B. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peyelenggaraan pembelajaran 

BCCT pada Pusat PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara yang 

meliputi : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran BCCT di Pusat PAUD Firdaus 

International Preschool Banjarnegara, kemampuan  dasar apa yang dimiliki anak 

dengan pendekatan BCCT , factor-faktor apa saja yang mendukung dan 

penghambat pelaksanaan pendekatan BCCT di Pusat PAUD Firdaus International 

Preschool Banjarnegara.

Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif diskriptif  pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT   pada 

Pusat PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memberi gambaran  secara mendetail tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan BCCT, kemampuan dasar apa yang dimiliki 

anak dengan pendekataan BCCT  dan faktor kekurangan dan kelebihan dengan 

pendekatan BCCT.

Dalam penelitian ini digali sedalam-dalamnya informasi yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran pada Pusat PAUD Firdaus International Preschool 

sehingga akan ditemukan fakta dan data secara ilmiah.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian  ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu : a) data yang 

diperoleh dari nara sumber atau informan, b) data yang diperoleh dari tempat dan 
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peristiwa : c) data yang diperoleh dari dokumen resmi atau arsip. Dari tiga 

kelompok data tersebut informasi atau sumber data diperoleh dari :

1. Informan atau Nara Sumber, yang diperoleh dari :

Kepala Sekolah Firdaus International Preschool Banjarnegara, urusan 

pembelajaran, koordinator guru PAUD, guru sentra ,pengurus PAUD, orang 

tua murid.

2. Tempat dan Peristiwa/aktivitas yaitu:

Pada Pusat PAUD Firdaus International Preschool jalan  D.I. Panjaitran 

Nomor 30   Banjarnegara.

3. Arsip dan Dokumen resmi mengenai  semua proses pembelajaran di Pusat 

PAUD Firdaus International Preschool seperti; data anak, buku panduan 

mengajar ,buku kurikulum,program kerja, profil guru,foto-foto, laporan 

bulanan laporan, perkembangan anak, buku penghubung orang tua, buku 

induk anak dan  data guru serta perangkat lain yang berhubungan dengan 

pelaksanan pembelajaran pada Pusat PAUD Firsaus  International Preschool 

Banjarnegara . 

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kalitatif, peneliti merupakan alat atau instrumen utama 

dalam penelitian, karena:

1. Segala sesuatu belum jelas bentuk kepastiannya

2. Masalah, fokus penelitian dan prosedur serta data yang akan dikumpulkan 

belum dapat ditentukan secara pasti
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3. segala sesuatu perlu dikembangkan dalam penelitian.

Dalam penelitian  ini tenik yang digunakan untuk pengumpulan data antara 

lain :

i. Wawancara Mendalam (In Depth Interviewing)

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka , tidak terstruktur, 

tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan

yang sama Patton dalam Sutopo (2002:184).

Agar pelaksanan wawancara antar peneiti dapat berlangsung  secara

mendalam maka ada beberapa hal yang  harus dilakukan peneliti sebagai 

berikut :

Pertama, wawancara dilakukan berulang-ulang hal ini dilakukan 

karena pada awal wawancara biasanya akan membahas  hal yang bersifat 

umum, dan pelaksanaan wawancara berikutnya akan menemukan informasi 

yang  lebih detail dan sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Kedua, waktu dan pelaksnaan wawancara disesuaikan dengan 

kesediaan responden  atau informan , artinya peneliti terlebih dahulu 

meminta konfirmasi dengan responden dan selanjutnya menyusun bersama 

jadwal pelaksanaan wawancara. Hal ini perlu dilakukan untuk tidak 

mengganggu aktivitas responden karena bila dipalsakan akan berpegaruh 

pada hasil wawancara.

Ketiga, wawancara dilakukan dengan penuh keakraban dan 

keterbukaan (‘Parnership) dengan batas-batas tertentu agar informasi yang 

diperoleh dapat terungkap dari responden bisa dipertanggungjawabkan 
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akurasinya. Agar tercipta suasana ynag akrab maka peneliti perlu 

memperkenalkan diri secara baik-baik  menyampaikan maksud 

mengadakan wawncara sambil mengena kepribadian responden sehingga 

mengetahui sifat-sifatnya

Keempat, supaya wawancara bisa berlangsung dengan baik maka 

openeliti perlu menggunakan alat perekam sehingga hasil wawncara bisa 

dipelajari kembali melalui hasil rekaman untuk dapat menemukan  beberapa 

hal yang belum sempat ditantakan atau belum tercatat dalam wawancara.

Kelima, perlunya menyusun pedoman wawancara dengan maksud 

agar wawancara dapat fokus pada  data  dan informasi yang diperlukan 

walaupun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan wawancara 

materi dapat berkembang  sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang tetap 

fokus pada tujuan penelitian.

ii.Observasi

Untuk memperoleh gambaran yang  utuh, jelas  dan mendalam perlu 

dilakukan observasi  pada subyek yang diteliti. Observasi juga sangat perlu 

dilakukan apabila  belum banyak keterangan  yang diperoleh  tentang 

informasi yang diperlukan .dalam penelitian ini yang perlu dioservasi  

meliputi :

1) Ruang pembelajaran atau sentra-sentra yang dipergunakan dalam 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan BCCT

2) Proses Pembelajaran  pada kelompok bermain usia 4-5 tahun baik dalam 

ruangan maupan didalam ruangan
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3) Ruang kerja guru atau pendidik PAUD

4) Keadaan fisik Pusat  PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara

5) Aktivitas anak diluar pembelajaran

6) Hal-hal  lain yang menurut  peneliti dianggap penting.

c. Analisa Dokumen

Tehnik ini dilakukan untuk mengumpulkan data –data yang tertulis  

baik yang terdapat dalam dokumen resmi maupun arsip yang ada 

hubunganya dengan proses pembelajaran dengan pendekatan BCCT pada 

Pusat PAUD Firdaus International  Preschool Banjarnegara. Tehnik ini 

disebut (Content Analisys) 

Analisa Dokumen dalam penelitian  meliputi: Jadwal pembelajaran, 

sarana dan bahan belajar yang dibutuhkan, rencana belajar analisa hasil 

belajar, buku perkembangan anak,  buku admistrasi yang berhubungan 

dengan pembelajaran, contoh-contoh format observasi pada anak.

E. Pemeriksaan Keabsahan  Data

Untuk mempertanggungjawabkan  kebenaran dan keabsahan data yang telah 

terkumpul  dengan cara:

1. Member Check, yaitu menanyakan kembali pada responden dengan maksud 

untuk memastikan data yang diperoleh  merupakan  data yang betul-betul 

mantap  kebenarannya. Member Check ini dilakukan pada informan atau 
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responden: Pembimbing PAUD/guru,kepala sekolah,orang tua murid,pengurus 

PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara.

2. Peerdebriefing, membicarakan atau mendiskusikan dengan orang lain yang 

mempunyai pengetahuan tentang pokok-pokok yang di teliti. Dalam  penelitian 

ini  Peerdebriefing dilakukan kepada dosen Pembimbing  maupun dosen lain, 

pemerhati pendidikan anak usia dini,yang memahami pendekatan Pembelajaran 

BCCT.

3.  Audit Trail yaitu menguji keakuratan data agar data yang dikumpulkan betul-

betul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Audit Trail dalam 

penelitian ini dilakukan terhadap : catatan lapangan, hasil rekaman, arsip dan 

dokumen foto,hasil analisa data meliputi: rangkuman, konsep-konsep, dan 

proses yang digunakan meliputi: metodologi ,desain strategi, prosedur.

Dalam penelitian ini Penentuan keabsahan data  dengan kriteria tertentu antara 

lain : derajat kepercayaan,keterkaitan, kebergantungan dan kepastian.

a. Derajat  Kepercayaan (Creadibility)

Derajat kepercayaan ini dimaksudkan sebagai pengganti konsep validitas 

internal dari penelitian kuantitatif. Langkah-langkah yang dilakukan agar 

mendapat derajat kepercayaan antara lain:

a) Memperpanjang masa penelitian, yaitu waktu untuk penelitian 

dilaksanakan sampai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini betul-betul terkumpul secara keseluruhan.

b)Pengamatan terus-menerus, yaitu pengamatan yang dilakukan secara 

terus-menerus dan konsisten.
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c) Trianggulasi,:Untuk mengcek keabsahan suatu data diperlukan 

pembanding yang berfungsi sebagai kontrol terhadap data yang ada. 

Tehnik Trianggulasi yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data 

ini sebagai berkut:

d) Trianggulasi dengan sumber dalam tehnik ini peneliti berusaha 

membandingkan suatu informasi yang diperoleh pada latar peneliti 

melalui sumber yang berbeda , yaitu membandingkan antar sumber data 

yang diperoleh dari sumber penelitian dengan sumber data yang 

diperoleh dari orang yang bukan subyek penelitian.

e)  Trianggulasi dengan metode

Tehnik ini menurut Patton (1987: 329), yang dikutip Moleong, terdapat 

dua strategi yang digunakan di dalam trianggulasi dengan metode yaitu 

pengecekakan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepecayaan beberapa 

sumber dengan metode yang sama(Moleong, 1995:178). Dengan cara ini 

peneliti membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber yang 

sama tapi metode yang digunakan berbeda.Misalnya data hasil 

pengamatan terhadap pengembangan kemampuan dasar anak dengan 

pendekatan BCCT , dibanding dengan data hasil wawancara dengan 

subyek penelitian tentang hal yang sama. 

b.   Derajat Keteralihan (Transferability)

Keteralihan dilakukan untuk mencoba menggeneralisasikan data yang 

diperoleh dari informan/sumber data dengan cara menyamakan persepsi 
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antara peneliti dengan responden/informan. Untuk melakukan peralihan 

tersebut, maka peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian 

empiris dalam konteks yang sama. Dalam hal ini peneliti berusaha 

memberikan deskripsi yang terinci tentang bagaimana penelitian bisa 

dicapai.

c.   Derajat Kebergantungan (Dependability) dan Kepastian (Confirmability)

Derajat kebergantungan dalam penelitian kualitatif adalah sama dengan 

reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Kebergantungan merupakan upaya 

untuk memastikan data yang diperoleh itu akurat dan benar melalui cara 

pengecekan kembali data yang diperoleh dari informan.

Derajat kepastian merupakan upaya agar data yang dianalisa terlepas dari 

unsur subyektifitas peneliti dengan cara penyusunan analisis data seobyektif 

mungkin. 

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Analisa data dilakukan 

tidak hanya pada saat akhir penelitian, melainkan dilakukan sepanjang penelitian 

sejak mencoba memahami data yang diperolehnya melalui observasi dan 

wawancara dengan meninjau data itu dari kategori tertentu.

Pengembangan analisa data dalam penelitian ini dilakukan dilakukan 

berdasarkan model analisa interaktif seperti yang disampaikan oleh Milles dan 

Hubermen terjemahan Tjetjep Rohendi (1992:20). Dalam penelitian ini tehnik 
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analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, pengajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

- Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumen resmi/arsip.

- Wawancara dilakukan terhadap responden atau informan yang punya 

peranan  penting dalam penelitian ini antara lain : Kepala Pusat PAUD

Firdaus International Preschool urusan kurikulum, guru sentra, wali kelas. 

- Data yang dikumpulkan melalui observasi adalah data tentang pelaksanaan 

pembelajaran melalui pendekatan BCCT dan perencanaan proses sampai 

dengan evaluasi, serta kegiatan yang dilaksanakan di pusat PAUD. Dokumen 

yang menjadi obyek penelitian antara lain meliputi : program pembelajaran, 

data anak, guru, lembar evaluasi, rapor/format evaluasi profil, foto-foto 

kegiatan.

2. Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan, baik hasil pengamatan, wawancara, 

dokumentasi dan studi literer yang berbentuk uraian terinci dan berjumlah 

besar (banyak) akan menyulitkan dalam analisis, maka data perlu direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, 

disusun secara sistematis ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga data 

itu memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, wawancara 

dan dokumentasi.

3. Display Data
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Display data atau penyajian data dalam penelitian kualitatif yang berupa uraian 

deskriptif yang panjang akan sukar dipahami dan menjemukan untuk dibaca. 

Maka diusahakan penyajian data secara sederhana, tetapi keutuhannya tetap 

terjamin, yaitu disajikan dalam bentuk tabel, skema dan uraian deskriptif.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif ini akan diungkapkan makna dari data yang 

dikumpulkan, dari data tersebut peneliti akan menarik kesimpulan itu sangat 

tentatif, bersifat sementara, meragukan maka perlu diverifikasi selama 

penelitian berlangsung, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjamin 

kredibilitas dan obyektivitas hasil penelitian.

Secara sederhana proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

pendataan Milles dan Huberman (1992:20) sbb.:

Gambar 2 : Proses Analisa Data dengan Model Interaktif

Adaptasi dari Milles Mettew, G & Michael A. Haberman 1992. 

Pengumpulan Data

Penyaji DataReduksi Data

Kesimpulan-kesimpulan 
Penarikan/Verifikasi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Diskripsi Tempat Penelitian

Firdaus International Preschool didirikan oleh Yayasan Pendidikan 

PASEBANJATI. Firdaus International Preschool bergerak dalam bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penyelenggaraan Firdaus International

Preschool merupakan kerja sama antara Yayasan Pendidikan PASEBANJATI 

dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 

Firdaus International Preschool Banjarnegara mulai dibuka tahun pelajaran 

2006 / 2007 yang terdiri dari kelompok: Taman Toddler, Taman Bermain, 

Penitipan Anak. Taman Kanak-Kanak Dan Klab Terapi. 

Fasilitas yang disediakan Firdaus International Preschool antara lain: kolam 

renang, gasebo, outbond champ, sentra ibadah, pertanian dan sentra-sentra 

pembelajaran lainnya yang dapat mengembangkan inisiatif, kreatifitas dan potensi 

anak.

Pengembangan dan peningkatan potensi anak usia dini menjadi konsentrasi 

pertama Yayasan Pendidikan PASEBANJATI. Melalui Firdaus International

Preschool Yayasan Pendidikan PASEBANJATI membangun dan 

mengembangkan pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meningkatkan 

kualitas kelompok ini menjadi sangat strategis, mengingat kelompok ini 
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merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab terhadap 

pembangunan di Banjarnegara di waktu mendatang.

Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebuah tempat bermain 

sambil belajar yang dirancang sebagai lingkungan sedemikian rupa sehingga 

anak-anak dapat secara bebas mengembangkan rasa ingin tahunya, melakukan 

berbagai aktivitas sendiri, memainkan berbagai alat dan media belajar yang 

mampu menyulut minat dan keingintahuan, perasaan serta keterampilannya 

sehingga anak berkembang sesuai dengan taraf perkembangan mereka yang 

beragam dan unik.

a. Visi dan Misi 

Visi: Firdaus International Preschool adalah sebagai taman kreativitas 

anak dan warga belajar yang terbaik dan dinamis, terinovatif di tingkat 

nasional dan terpandang di tingkat International dengan berbasis Iman & 

Taqwa, ilmu pengetahuan, teknologi , etika, estetika, multiple intelligence dan 

enam kemampuan dasar sehingga tercipta generasi yang bertaqwa, cerdas, 

kreatif, produktif, mandiri dan mampu menjadi pemain handal di era 

globalisasi.

b. Motto 

CERDAS TANPA BATAS 

c. Misi 

Firdaus International Preschool mengembangkan misi sebagai berikut:
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a) Menstimulasi berbagai kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual), enam 

kemampuan dasar anak serta imajinasi kreatif melalui kegiatan yang 

komprehensif, imajinatif, kreatif, produktif, terpadu dan berkelanjutan

b). Menciptakan program-program bermutu, kreatif dan inovatif dalam rangka 

menghasilkan produktifitas yang menjadi tuntutan tertinggi era globalisasi

c). Memberikan keuntungan dan penghargaan yang layak bagi para 

stakeholders

d). Mengajak para professional handal dan berpengalaman untuk bersama-

sama membangun kreatifitas generasi muda dalam rangka pertumbuhan 

organisasi dan  pribadi

d. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia 

Dini Firdaus International Preschool adalah sebagai berikut: Menumbuhkan, 

mengembangkan, mengoptimalkan dan mensinergikan seluruh potensi 

kecerdasan dan potensi kreativitas anak secara terpadu dan berkelanjutan 

melalui program yang komprehensif, kreatif, inovatif dan produktif serta 

dengan mensinergikan dengan seluruh potensi terbaik.

e. Tujuan

Tujuan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Firdaus International

Preschool untuk :

 Menumbuhkan kecintaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

 Mengembangkan enam kemampuan dasar, berpikir fleksibel, divergen dan 

konvergen
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 Menumbuhkan karakter yang kreatif, mandiri, dan mampu memimpin diri 

sendiri.

 Mengembangkan karakter yang mampu bekerja sama secara positif dan 

kreatif

 Mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak kreatif serta 

kemampuan imajinasi yang tinggi

 Menumbuhkan minat terhadap seni

f. Program PAUD Yang Dikembangkan 

Karakteristik Program PAUD yang dikembangkan Firdaus International

Preschool adalah: 

1) Program yang dikembangkan berdasarkan encompasse (sejalan dengan 

filosofi kehidupan secara menyeluruh)

2) Program didukung oleh suatu sistem terpadu untuk anak dan 

keluarga(orangtua, saudara, dan keluarga lain sebagai satu keluarga Program 

dirancang dan dilaksanakan oleh tutor / guru yang terpilih merupakan satu 

bagian dengan anak yang tak terpisahkan).

3) Program yang dikembangkan merupakan program untuk memenuhi 

kebutuhan unik dari setiap anak

4) Program memberikan berbagai kesempatan dan peluang bermain dimana 

setiap anak diberikan fasilitas untuk berkembang menuju tingkat 

perkembangan optimalnya.
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5) Program dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa belajar yang efektif 

bagi anak di bawah umur enam tahun adalah melalui pengalaman langsung 

dengan dunianya dan berinteraksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa

6) Orang dewasa dan anak yang lebih tua merupakan model bermain yang 

tepat dan perilaku pro-sosial untuk anak yang lebih muda. 

g. Fasilitas Program Percepatan 

Untuk memaksimalkan potensi berbagai kecerdasan dan kreatifitas anak 

Firdaus International Preschool  mengembangkan metode / strategi 

pembelajaran dengan memanfaatkan beberapa fasilitas / teknik pembelajaran 

sebagai berikut:

1) Sticky Finger

 A Non Artificial Creative Activity

 Instant Creative

2) Balokisasi

 Permainan Balok & Lego

3) Miniatur & Kreasi

 Bongkar susun miniature

 Integral Intelligence

4) Outbound

 Mental Shaping

 Discomfort Zone (Adaptability)

5) Treasure Hunt
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 Theme Games

 Curiousity & Adventure

h. Infrastruktur Pendukung Program PAUD 

1) Lingkungan Kreatif Yang dikembangkan 

(a) Memberikan halaman yang cukup luas dengan lingkungan nyaman untuk 

memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dengan bebas.

(b) Guru bekerja sama dengan penuh kasih sayang sehingga membuat anak 

betah tinggal Firdaus International Preschool.

(c) Lingkungan diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak dapat secara 

bebas mengembangkan rasa ingin tahunya, melakukan aktivitasnya sendiri, 

memainkan berbagai alat dan media belajar yang mampu menyulut minat 

dan keingintahuan, perasaan, serta keterampilannya sehingga anak 

berkembang sesuai dengan taraf perkembangan mereka yang beragam dan 

unik.

2) Sarana Fisik Yang Mendukung Pengelolaan PAUD

SARANA FUNGSI KETERANGAN

Lapangan Bermain
 Rumah Pohon

Pojok Bermain :
 Bale Teater 

Anak & Boneka
 Bale Kertas
 Bale Warna
 Bale Bumi

Sebagai sarana untuk menjalankan 
program :
 Outbound for kids
 Treasure hunt
Sebagai sarana untuk menjalan-

kan program sticky finger :

 Bale teater Anak & Boneka, 
yaitu sebagai sarana anak 
untuk mengekspresikan 
bakatnya dalam berain peran, 

Peralatan 
outbound

Showroom dan 
perlengkapan 
permainan kreatif 
lainnya sesuai 
dengan tiap Bale 



70

R. Pelatihan Utama 

beserta multimedia-

nya

Pojok Baca
 Bale Dongeng

Pojok miniature & 
kreasi

Pojok Balok & Lego

R Gambar & Desain

Lab Komputer dan 
internet(Local  Area 
Network)

ataupun berimajinasi lewat 
panggung boneka

 Bale Kertas, yaitu sebagi 
sarana eksplorasi anak 
menggunakan bahan kertas 
(origami, mozaik dll)

 Bale Warna, yaitu sebagai 
sarana eksplorasi anak dalam 
mencampur warna lewatsarana 
menggambar dll

 Bale Bumi, yaitu sebagai 
sarana eksplorasi anak lewat 
permainan pasir, air, sabun, 
bahan limbah & muatan lokal

 Sebagai sarana untuk 
menjalankan palatihan yang 
membutuhkan presentasi 
audiovisual, pemutaran film, 
ataupun pemutaran musik.

 Sebagai sarana untuk memutar 
film-film anak dari berbagai 
negara

 Sebagai sarana untuk 
menambah wawasan lewat 
buku dan penjualan buku bagi 
yang tertarik untuk 
memilikinya

 Sebagai sarana untuk 
menjalankan program integral 
intelligence

 Sebagai sarana bagi masyara-
kat untuk bermain balok

 Sebagai sarana untuk 
mendukung program pelatihan 
desain grafis

 Sebagai sarana untuk 
mengerjakan proyek-proyek 
yang berhubungan dengan 
desain grafis 

 Sebagai sarana untuk 
mendukung program pelatihan 
komputer grafis

 Sebagai sarana untuk 

Computer beserta 
semua 
perlengkapan 
audio visualnya

Buku, mesin foto 
copy, dan semua 
perlengkapan 
perpustakaanya

Perlengkapan 
miniature

Balok besrta 
perlengkapannya
Meja gambar 
beserta 
perlengkapannya
Computer, scan, 
printer, jarring-an 
networknya 
(online-internet), 
software design 
grafis dan 
computer for 
kids, beserta 
perlengkapannya

Perlengkapan 
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R.Workshop/ 
Produksi

R. Kantor

Toko Kelontong

R.Pendukung lainnya

mengerjakan proyek-proyek 
yang berhubungan dengan 
computer grafis

 Sebagai sarana pusat data dan 
informasi

 Sebagai sarana pembelajaran 
dunia computer kepada anak

 Sebagai sarana untuk 
memproduksi APE

 Sebagai sarana untuk 
mendukung program pelatihan

 Sebagai tempat untuk 
menjalankan proses 
manajemen

 Sebagai sarana untuk belajar 
mandiri dan kewirausahaan 
bagi para warga belajar

 Sebagai sarana tambahan

produksi

R. Admi. R tamu, 
& R Diskusi be-
serta 
Perlengkapan 
toko
Toilet, gudang 
dll, mushola

i. Jumlah Peserta Didik

Pada PAUD Internasional Preshschol pembagian kelompok berdasarkan usia. 

Anak  Jumlah anak didik ada 59 anak yang terbagi menjadi 6 kelompok 

dengan pembagian sebagai berikut: 

- Usia 3-4 tahun terdiri dari 20 anak.

- Usia 4-5 tahun terdiri dari 29 anak

- Usia 5-6 tahun terdiri dari 10 anak

Nama untuk tiap kelompok usia berbeda-beda, untuk kelompok usia 3-4 tahun 

diberi nama small blue ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 

10 orang. Kemudian untuk usia 4-5 tahun diberi nama Big Yellow terdiri dari 

3 kelompok. Untuk usia 5-6 tahun ada 1 kelompok diberi nama Big Green. 

Masing-masing kelompok ada satu penanggung jawabnya disebut wali kelas. 

Kegiatan masing-masing kelompok mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. 
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j. Struktur Organisasi Firdaus International Preschool  

1) Struktur Manajemen Firdaus International Preschool  (Lampiran 1)

2) Uraian Jabatan

(a) Kepala Sekolah

 Bertanggung jawab penuh terhadap operasional lembaga

 Menentukan kebijakan, merencanakan, mengkoordirasikan,

mengendalikan, mengawasi,    mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 

yang meliputi pengembangan dan peningkatan sumber daya.

 Membina dan mengarahkan guru dan karyawan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

 Melakukan pengembangan dan peningkatan lembaga sesuai dengan 

kemampuan lembaga

 Melakukan secara aktif mengikuti pertemuan dinas yang     

diselenggarakan.

(b) Keuangan

Bersama Kepala Bidang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Sekolah (RAPBS) setiap Awal Tahun Pelajaran Baru:

 Melaksanakan dan mendokumentasikan penerimaan keuangan.

 Mengelola, mengendalikan dan mendokumentasikan pengeluaran 

keuangan.

(c)  Bidang Administrasi

-  Mengelola Persuratan

- Mengelola pelaksanaan administrasi kelembagaan, akademik, dan  
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kerumahtanggaan. 

- Menginventarisasi, mengadakan dan memelihara sarana prasarana    

sekolah. 

-   Melayani kebutuhan administrasi guru, karyawan dan tamu.

-   Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pihak terkait. 

-   Melaksanakan sistem manajemen mutu secara konsisten

-   Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dengan bidangnya. 

(d) Kepala Bidang Kurikulum

- Menetapkan dan mengembangkan kurikulum.

- Menentukan buku referensi, racikan menu (materi) generik, dan 

mengusulkan struktur program pembelajaran.

-  Memastikan jadwal tersedia untuk pembelajaran.

- Melaksanakan supervisi persiapan, pelaksanaan, clan evaluasi 

pengajaran guru. 

-  Memastikan kelengkapan, kelayakan, efektivitas dan efisiensi Alat 

Permainan Edukatif yang tersedia untuk masing-masing tahapan 

perkembangan anakd an sentra.

e)  Wali Kelas

- Mendisplay kelas

- Menyiapkan Alat Permainan Edukatif (APE)

- Membuat rencana Proses Belajar Mengajar (PBM), Melaksanakan 

PBM, Membuat laporan PBM

- Membuat laporan perkembangan anak.
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- Bertanggung jawab atas kelas dan seluruh isi perlengkapannya.

- Melaksanakan pertemuan antar wali kelas.

- Melaksanakan kegiatan strategis untuk anak yang belum bisa bergabung   

dengan kelas. 

(f) Guru Sentra

- Mendisplay  sentra yang menjadi tanggungjawabnya

- Menyiapkan APE sesuai sentra dan tema

- Membuat rencana, melaksanakan, membuat laporan PBM sesuai 

sentra dan tema

- Membuat laporan perkembangan anak.

- Bertanggung jawab atas sentra dan perlengkapannya seisinya

k. Kurikulum Pada Firdaus International Preschoool

Kurikulum yang dikembangkan pada PAUD Firdaus International Preschool 

adalah kurikulum yang terintegrasi dengan memadukan berbagai kurikulum yang 

ada antara lain Kurikulum KTSP Untuk Taman Kanak-Kanak dan Roudatul atfal 

tahun 2004dari Depdiknas, dan Menu Generik untuk PAUD dari Direktorat 

PAUD Dirjen PLS Depdiknas,  Al-quran dan As sunah Bobot materi yang di 

kembangkan terdiri dari materi umum. Yang dimaksud materi umum adalah 

materi dengan kurikulum nasional dan materi keagamaan dengan  perbandingan 

50% : 50%. 

Seperti dikatakan oleh bidang kurikulum Bu Uut, materi yang kami susun terdiri 
dari materi materi umum dan materi keagamaan dengan perbandingan 50 % 
materi umum dan 50 % materi keagamaan. Aturan sebetulnya sama dengan 
PAUD lain namun kami lebih menonjolkan nilai agamanya. Contohnya pada 
PAUD lain untuk materi lingkungan akan memberi tema ”sekolah ku”, untuk 
PAUD Firdaus akan memberi judul tema ”sekolahku karunia Alloh”.
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Rencana Program Belajar disusun untuk 1 tahun ajaran kemudian dituangkan 

dalam progaram bulanan dalam bentuk Tema. Dalam menyusun program kegiatan 

tahunan yang menjadi bahan acuan adalah tema dalam GPPKB, bahasan inti 

kemudian baru dibutuhkan tema Hasil Rumusan dan dipersiapkan juga program 

kegiatan penunjang. Rencana program kegiatan belajar tahun 2007-2008 Firdaus 

International Preschool seperti disajikan dalam lampiran 2.

Perencanaan pelaksanaan pengembangan kemampuan dasar dituangkan 

dalam Program pembelajaran bulanan di susun dengan tema-tema dari program 

bulanan diuraikan dalam bentuk rencana kegiatan mingguan.dan dioperasionalkan 

lagi kedalam kegiatan harian.

Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan  

tematik yaitu pengorganisasian dari kurikulum dan pengalaman belajar melalui 

topik-topik tertentu. Pembahasan pada tiap tema diharapkan dapat 

mengembangkan ketrampilan berbahasa, daya pikir, daya cipta dan perilaku 

sesuai pembahasan. Pencapaian kemampuan yang diharapkan dilakukan secara 

bertahap dan berulang-ulang menurut kemampuan anak

Setelah rencana program kegiatan tersusun dan dituangkan dalam tema 

bulanan dan pada PAUD Firdaus dengan istilah Acuan Tema Bulanan. Pada 

Acuan Tema Bulanan memuat : 

 landasan pemikiran yang berdasar pada Al Quran, Hadist dan Asma’ul Husna.

 Pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema atau Uraian tentang  

bulanan dapat juga dikatakan sub pokok bahasan

 Kegiatan penunjang tema
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 bentuk dan warna  yang dipelajari

 Doa dan surat pendek yang dilafalkan

 Lagu yang diperkenalkan

 Rumusan tema

Dari Acuan tema bulanan diuraikan dalam bentuk kegiatan mingguan 

(disebut Agenda kegiatan mingguan). Selanjutnya dioperasionalkan dalam 

kegiatan harian atau jadwal harian. Selain menyusun Acuan Tema Bulanan, pada 

PAUD Firdaus juga menyusun Webbing Lesson Plan maksud adalah menyusun 

acuan untuk pembelajaran di sentra-sentra. Webbing Lesson Plan ini digunakan 

sebagai acuan penerapan model pembelajarannya untuk mengembangkan aspek 

kecerdasan jamak. Webbing Lesson Plan ini disusun secara bulanan sehingga 

antar Acuan Tema bulanan berdampingan dengan Webbing Lesson Plan. Tema 

Acuan Bulanan untuk mengembangkan kemampuan dasar sedangkan Webbing 

Lesson Plan acuan yang digunakan untuk mmengembakan aspek kecerdasan Hal 

tersebut diatas dikuatkan oleh penjelasan Bu Uut selaku yang membidangi 

kurikulum sebagai berikut  

:” Kurikulum dijabarkan pada Tema Acuan Bulanan yang dioperasionalisasinya 
pada materi pagi sedangkan untuk pembelajaran di sentra menggunakan 
Webbing Lesson Plan keduanya merupakan satu kesatuan saling menunjang”.
Tema-tema yang disusun berdasar pada GBPKB-TK dan dipadukan dengan ajaran 

Al-Qur’an dan As Sunah Rosul dimulai dari lingkungan yang terdekat sampai 

dengan yang terjauh dan tema-tema ini disusun tidak bersifat paten tetapi 

dimungkinkan dapat berubuah dengan situasi dan kondisi serta perhitungan waktu. 

Adapun wabbing  lesson  plan untuk kelompok Big Yellow three sebagai 

kelompok yang diobservasi seperti dalam lampiran 2
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2. Pelaksanaan Pembelajaran BCCT di Pusat PAUD Firdaus 

International Preshcool Banjarnegara

Kegiatan setelah penerimaan siswa baru yaitu membentuk kelompok/kelas, 

pengelompokan berdasarkan usia sesuai dengan  ketentuan bahwa anak akan 

belajar lebih baik bila bersama teman sebaya.  

Pada awal masuk sekolah ini untuk pengenalan lingkungan dan kegiatan-

kegiatan di PAUD Firdaus diadakan program Masa Orientasi Siswa (MOS). Pada 

pelaksanaan MOS ini diperkenalkan lingkungan belajar yang ada dan berbagai 

kegiatan yang yang harus diikuti anak-anak. Sebelum diperkenalkan kegiatan-

kegiatan yang ada di Firdaus pada hari pertama dibentuk kelompok-kelompok 

masing-masing calon wali membawa daftar nama dan memanggil anak-anak yang 

dikumpulkan di aula. 

Setelah berkumpul sesuai dengan kelompoknya kemudian guru 

memberitahu tentang nama kelompok. Kemudian masing-masing wali membawa 

anak dan memperkenalkan ruangan-ruangan atau tempat-tempat bermain dan 

belajar yang disebut sentra. Pada kegiatan MOS ini waktu belajar relative pendek. 

Untuk hari pertama anak-anak belajar sampai  jam 11.00, kemudian untuk hari 

kedua sampai jam 12.00 dan hari ketiga sampai jam 13.00. Setelah kegiatan MOS 

selesai, kegiatan sehari-hari sebagai berikut: 

a. Penyambutan Anak  07.30 – 08.00

Guru piket  pagi, tugasnya adalah menyambut anak-anak di pintu 

gerbang ,menerima penyerahan dari orang tua murid atau pengantar, sambil 

mengucapkan salam mereka dengan senyum bersahabat membimbing anak untuk 
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mengisi buku daftar hadir, menabung jika hati itu anak akan menabung. Setelah 

mengisi daftar hadir anak-anak langsung masuk halaman Firdaus selanjutnya 

menyimpan tas  dilocker masing-masimg kemudian melepas sepatu, anak-anak 

hanya berkaos kaki atau tanpa alas, tujuan untuk melepas alas kami untuk 

mendukung petumbuhan tulang kaki serta saraf-sarafyang berpusat ditelapak kaki. 

Selanjutnya untuk menunggu waktu opening pagi anak diperkenankanmain di 

playground . (obs. penyambutan)

b. Kegiatan Opening Circles Pukul 08.00 – 08.30

Pada kegiatan ini yang berperan adalah guru piket disamping guru 

pendamping/penanggungjawab kelompok. Pada kegiatan Opening circles guru 

piket yang meninjau kegiatan ini, guru penanggungjawab memanggil dan 

mengumpulkan anak menuju ruang aula untuk kelompok yang opening circles

Acara opening circles didahului dengan pengaturan formasi dengan 

membuat lingkaran besar dengan bernyanyi-nyanyi selanjutnya anak-anak 

diperintahkan untuk duduk. Kemudian guru piket memimpin berdoa dengan 

Bahasa Indonesia dan di terjemahkan dengan Bahasa Inggris dan ditirukan oleh 

anak-anak.

Setelah selesai mengucapkan doa. Dilanjutkan dengan penyusunan 

formasi berbaris berbanjar untuk melakukan senam pagi. Yang berada di 

urutan paling depan adalah guru pendamping. Setelah dilaksanakan senam 

anak-anak duduk kembali untuk menuju ruang yang digunakan pembelajaran 

materi pagi
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 Untuk menentukan kelompok mana yang dapat giliran meninggalkan 

ruangan guru piket memberi pertanyaan dengan materi-materi yang sudah 

pernah diberikan berdasarkan Tema yang ditetapkan. “Apa bahasa inggrisnya 

mata” lalu anak-anak ada yang menjawab “EYES” (“ais”) dari kelompok 

yellow 3, Guru menunjuk kelompok yellow 3 Untuk meninggalkan ruang 

opening circless, dan seterusnya guru mengajukan pertanyaan “apa bahasa 

arabnya mata” kemudian kelompok small Blue 1 ada yang menjawab “Ainun” 

maka kelompok small blue 1 yang diijinkan meningkalkan ruang, kemudian 

guru mengajukan “apa fungsi mata” anak dari Big Green menjawab “untuk 

melihat yang baik” maka kelompok big green yang keluar dari ruang opening 

circles, selanjutnya semua kelompok masuk ke ruang materi pagi.(obs. opening 

Circle)

c. Materi Pagi Pukul 08.30 – 09.30

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali anak dengan pengetahuan sesua 

dengan tema  pembelajaran. Materi pagi ini untuk mendukung pembelajaran di 

sentra-sentra . Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, saatmelaksanakan 

pengamatan tema nya tentang  Pancaindera salah satunya adalah mata.. 

Sehingga yang menjadi pokok bahasan adalah mata sedangkan sub pokok 

bahasan adalah kornea mata.Untuk anak usia dini anak ditunjukkan gambar-

gambar tentang  bagian-bagian mata, guru bercerita tentang fungsi mata.

Pada kegiatan materi pagi juga dikenalkan tentang huruf dan angka. Maksud 

dari pembelajaran ini adalah untuk melatih anak mengenal huruf dan angka 

selain itu anak diajarkan membuat kosa kata dengan awalan yang telah 
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ditentukan . Pada saat pengamatan kosakata yang diajarkan dengan awalan Hi. 

Sehingga anak-ana dibimbing untuk membuat kosa kata sesui dengan 

petunjuk guru. Kegiatan ini diharapkan dapat membimbing anak untuk 

mengusasi perbendaharaan kata sehingga mendukung dalam 

berkomunikasi.(obs. materi pagi).

d. Snack Time Pukul 09.30 – 10.00

Guru mengatakan waktu habis , sekarang waktunya snack time sebelumnya 

mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk menuju tempat cuci tangan anak-anak 

berbaris paling depan guru. Setelah mencuci tangan, anak mengambil bekal 

masing-masing kemudian masuk ruangan lagi untuk makan bekal diawali 

dengan berdoa mau makan. Kemudian memulai makan. 

Disela makan guru menanyakan apakah rizkinya halal semua? Anak-anak 

menjawab:” halal ” dengan memperlihatkan bungkus makanan untuk di baca 

oleh guru tentang label halal. Guru juga makan snack, disela makan guru 

menawarkan “anak-anak mau berbagi kue?” Kemudian anak yang mau diberi 

kue  menjawab:” boleh berbagi Bu guru?” ,kemudian guru memberi kue, dan 

anak mengucapkan: “Terima Kasih”. Setelah selesai makan, anak-anak 

membawa tempat makan ke kotak tempat perlengkapan masing-masing. 

Selanjutnya anak-anak main bebas.

e.  Main di Sentra- Sentra Pukul 10.30 – 12.00 

Setelah anak main di bebas atau menurut istilah umumnya istirahat, guru piket 

membunyikan mainan sebagai tanda panggil untuk berkumpul menuju aula 
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untuk opening sentra.. Dilanjutkan Belajar  dan bermain di sentra sesuai 

dengan jadwal masing-masing kelompok yang dibimbing oleh guru sentra 

(terlampir dalam catatan lapangan).

Saat anak-anak main bebas guru sentra mengatur sentra yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.Guru menyiapkan 

bahan dan alat yang akan digunakan untuk kegiatan bermain.Di Firdaus ada 

tujuh sentra namun setiap hari yang digunakan enam sentra karna di PAUD 

Firdaus hanya memiliki enam kelompok yaitu Small Blue terdiri  dua 

kelompok, Big yellow ada tiga kelompok, dan Big Green satu kelompok  

sehingga ada satu sentra yang kosong atau tidak digunakan untuk bermain. 

Diskripsi tentang prosedur pendekatan Beyond Centres and Circles time (lebih 

Jauh tentang senta dan saat lingkaran)  yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

meliputi :

1) Pijakan lingkungan main 2). Pijakan pengalaman awal main 3).Pijakan 

pengalaman awal main setiap anak (individual). 4).Pijakan pengalaman setelah 

main. Diskripsi masing-masing pijakan diuraikan  sebagai berikut :

1)  Pijakan Lingkungan Main :

Dalam pelaksanaan BCCT di PAUD Firdaus pijakan lingkungan 

main dilaksanakan oleh guru-guru sentra dengan mengikuti langkah-langkah 

sesuai dengan pijakan sebagai berikut :

Mengelola awal lingkungan dengan bahan yang cukup, yaitu dengan cara 

menyiapkan bahan-bahan yang cukup. Minimal 3 tempat untuk setiap anak.
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Merencanakan intensitas dan densitas, guru mengatur waktu main 

seperti dalam diskripsi catatan lapangan setiap sentra adanya pngaturan 

waktu untuk opening sentra/pembukaan sentra, kegiatan inti sentra dan 

penutupan sentra (catatan lapangan 1, 2, 3,...7)

Disamping merencanakan intensitas guru juga menentukan densitas, 

yang dimaksud densitas adalah berbagai macam cara setiap jenis main yang 

dihadiran untuk pengalaman anak. Merencanakan densitas dilakukan guru 

saat menyusun dan menentukan jenis main.

Memiliki bahan untuk mendukung tiga main : sensorimotor, pembangunan 

dan main peran guru menyiapkan berbagai jenis main yang disesuaikan 

dengan tema yang telah ditetapkan untuk setiap bahan dan menyesuaikan 

dengan kondisi di PAUD Firdaus.

Guru menata kesempatan main yang mendukung hubungan sosial 

positif. Pada kegiatan ini guru menata kesempatan main minimalnya untuk 

main sendiri, berdampingan dan bekerjasama sesuai dengan misi-misinya 

dalam penataan kesempatan main tidak hanya untuk mendukung hubungan 

sosial yang positif tetapi juga untuk mendukung kehidupan beragama. 

Sehingga dalam menata kesempatan main, menyediakan alat dan bahan 

yang bernuansa agama.

Guru menata kesempatan main dengan menyediakan tempat serta jumlah 

anak, sehingga saat anak bermain memungkinkan untuk mengadakan 

interaksi dengan teman lain.
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Menyediakan bahan pada PAUD Firdaus guru-guru dalam 

menyediakan/memilih bahan untuk bermain yang bernuansa atau dimasuki 

agama untuk mendukung pengalaman spiritual dan keadaan seperti 

didiskripsikan pada catatan lapangan 1. Sentra seting/penataan ruangan-

ruangan, catatan lapangan 2 : sudut-sudut main, catatan lapangan 3, 4, 6, 7)

2) Pijakan pengalaman awal main

langkah langkah pijakan awal main bagi anak meliputi :

Diskripsi pada pijakan awal main di tiap sentra sebagai berikut:

Langkah Pertama : Membaca doa secara iklas sebelum kegiatan

membacakan doa dengan ikhlas sebelum kegiatan pengalaman main terutai 

pada catatan lapangan 1, P. I)

guru mengajarkan anak duduk, selanjutnya guru membuka kegiatan 

dengan mengucap salam dan mengajak bedoa sebelum belajar dan 

mengucap surat Al Fatihah, Al Ikhlas, An Nas dan Al Falaq.

Catatan lapangan 2 P 1: guru mengucap salam kemudian mengajak berdoa 

sebelum belajar.

Catatan lapangan 3 P 2) : anak diminta duduk melingkar dengan rapi 

dengan sikap berdoa selanjutnya menunjuk salah satu murid untuk 

memimpin doa: doa pembuka Al Fatihah, doa sebelum belajar, mengucap 

surat Al Ikhlas, An Nas, Al Falaq

Catatan lapangan 4 P 1) guru setelah membuka dengan nyanyian dan tepuk 

untuk menyiapkan anak secara fisik semua dan menyiapkan berdoa Al 

Fatihah
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Catatan lapangan 5 P 1)

Guru mengajak berdoa dengan menunjuk salah satu anak untuk memimpin 

doa. Adapun doa yang diucapkan : Al Fatihah, doa sebelum belajar Al 

Falaq dan An Nas.

Catatan lapangan 6 P1)

Guru mengajak anak untuk duduk melingkar, mengajak anak-anak untuk 

berdoa yang diucapkan doa pelajaran sentra lain

Catatan lapangan 7 P 2)

Setelah masuk sentra guru mengajak anak duduk melingkar. Dilanjutkan 

dengan doa dan mengucap surat-surat pendek

Langkah kedua : dari pijakan pengalaman sebelum main. Membacakan 

buku bernuansa atau dinuansakan agama yang berkaitan dengan 

pengalaman atau mendatangkan nara sumber.

 Guru bercerita cerita kepada anak-anak sebelum menuju pijakan 

pengalaman main.

 Diskripsi langkah kedua dalam pijakan pengalaman sebagai main 

sebagai berikut Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan 

dilasanakan di sentra. Guru bercerita tentang kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan catatan lapangan 1 P.2)

 Guru mengadakan Story Telling tentang mata,  menyanyi tentang 

istilah mata fungsi mata dan makanan yang menyehatkan mata 

( catatan Lapangan 5 P 2)
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 Guru mengadakan Story Telling tentang mata untuk mengkondisikan 

anak dalam mengikuti kegiatan di sentra dengan cara menanyakan 

kegiatan-kegiatan anak yang berhubungan dengan fungsi mata. Guru 

menanyakan pada salah sat anak tentang kegiatan pada hari libur, 

sehingga aanak akan tertarik dan tanpa disadari anak diajak mengingat 

kembali waktu-waktu yang telah diberikan sebelumnya 

( catatan lapangan 6 P.2)

 Guru mengadakan Story Telling tentang mata dengan cara anak 

diminta menceritakan kegiata yang dilakukan pada waktu libur untuk 

menyiapkan anak secara mental dalam mengikuti pembelejaran di 

sentra (catatan 7 P.2)

Langkah Ketiga dalam pijakan pengalaman sebelum main yaitu 

menggabungkan kosa kata baru. Pada langkah ini guru membantu anak 

agar memiliki kosa kata baru. Dari kegiatan Story Telling. 

Diskripsi tentang langkah ketiga tersebut  sebagai berikut :

 Pada saat guru menceritakan suatu kasus sebagai alur cerita dalam main 

peran. Anak-anak juga tanpa disadari memperoleh beberapa tentang kosa 

kata misalnya : dokter mata, rumah sakit mata, vitamin A, makanan 

bergisi, sayur yang mengandung vitamin A. (catatan lapangan 1 P.2)

Saat guru menjelaskan sudut-sudut main pada sentra persiapan anak-

anak memperoleh kosa kata baru tentang :

 Meronce, menjiplak puzzle binatang, menjepit angka, bongkar pasang, 

lego.
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 Pada saat guru mengatakan “meronce” sambil memberi contoh dengan 

memasukkan kotak-kotak kecil yang tengahnya berlubang dan dimasuki 

benang, dalam pikiran anak akan menangkap tentang konsep meronce. 

(catatan lapangan 2 P.3) (catatan lapangan 4 P.2)

Guru mengarahkan untuk belajar kosa kata berdasar dari kosa kata pada 

saat Story Telling. Dengan cara guru menulis kosa kata yang telah 

diucapkan dan anak diminta untuk mengucap bersama-sama (catatan 

lapangan 5 P.2) (catatan lapangan 7 P.2)

Langkah keempat dari pijakan awal main adalah memberikan gagasan 

bagaimana menggunakan bahan-bahan main. Pada langkah ini guru 

memberi penjelasan tentang cara main atau menggunakan bahan dan alat 

pada anak-anak sekaligus langkah memberi menggunakan bahan dan 

alat seperti didiskripsikan dalam catatan lapangan : 

 Pada sentra main peran – peberian gagasan penggunaan bahan terurai 

dalam penjelasan kesempatan main (catatan lapangan 1 P.6)

 Pada sentra persiapan saat guru memberi penjelasan tentang sudut-

sudut main  dan kesempatan main (catatan lapangan 2 P.2)

 Pada sentra ibadah : penyampaian gagasan menggunakan bahan main 

pad saat menjelaskan sudut-sudut main. 

 Pada sentra alam : Saat menjelaskan jenis main dan cara menggunakan 

alat dan bahan. (catatan lapangan 4 P.2) 
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 Pada sentra balok guru memberikan penjelasan cara menggunting pada 

saat akan berlatih menggunting bentuk segi empat (catatan lapangan 5 

P.4)

Guru memberi penjelasan kegiatan disentra balok akan membuat 

bangunan yaitu rumah sakit mata, rumah dokter untuk praktek, 

supermarket, guru menjelaskan tempat untuk membangun berbentuk 

segi tiga, segi empat, setengah lingkaran dan lingkaran (catatan 

lapangan 5 P,5)

 Pada Sentra Musik dan olah tubuh : Penyampaian gagasan 

menggunakan alat dan bahan pada sentra musik oleh tubuh pada saat 

guru menyampaiakan jenis main dan kesempatan main (catatan 

lapangan 6 P.4)

 Pada sentra seni dan kratifitas penyampaian gagasan menggunakan 

gunting, untuk memotong bentuk-bentuk. Selanjutnya meronce hasil 

guntingan mengelem benang dan guntingan bentuk mobil, wortel di 

tempat (catatan lapangan 7 P.5)

Langkah kelima  dalam langkah ini, guru bersama anak-anak berdiskusi 

bagaimana cara menggunakan bahan dan alat. Diskusi ini bisa terjadi 

bila ada anak yang menanyakan cara menggunakan alat diluar atau 

berbeda dengan petunjuk guru, misalnya :

 Pada sentra main peran ; 
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Salah satu anak menanyakan cara menggunakan baju/jas dokter : “bu 

Guru apa dokter harus pakai baju putih?” kemudian guru menjawab : 

“ya harus saat praktek, memeriksa pasien harus pakai baju dokter”

Salah satu anak bertanya : “apa kalau mandi di sini harus lepas baju?” 

guru menjawab : “tidak sabrina, kita kan sekarang lagi pura-pura 

main” 

(Catatan Lapangan 1 P.6)

 Pada sentra ibadah :

 Pada saat guru menjelaskan menggunakan bahan dan alat, biasanya 

anak-anak bertanya karena pada sentra ibadah bahan dan alat hampir 

sama dengan sentra persiapan misalnya puzzle tentang angka dan 

huruf karena sudah pernah menyusun di sentra persiapan. Biasanya 

anak di sentra ibadah mengikuti cara yang perlu dijelaskan pada sentra 

persiapan, padahal pada sentra ibadah untuk menyusun puzzle angka 

cara menyusunya dari kiri sedangka angka latin dari kanan (catatan 

lapangan 9 P2)

 Pada sentra alam:

Diskusi digunakan tentang penggunaan bahan dan alat saat guru 

menjelaskan jenis main di sentra dan cara menggunakan alat 

(Catatan Lapangan 4 P.2)

 Pada Sentra Balok

Saat guru memberi penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan dnn 

menjelaskan cara menggunakan gunting cara menggunting dan saat 
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anak akan membuat bentuk bangunan. (Catatan Lapangan  5 KS 1 dan 

KS 2 )

 Pada Sentra Musik dan Olah Tubuh

Saat Guru  menjelaskan jenis dan cara main serta menggunakan alat 

(Catatan Lapangan 6 P4)

 Pada Sentra Seni Dan Kreatifitas

Diskusi tentang penggunaan alat saat guru memberi penjelasan tentang 

menggunakan alat dan bahan yaitu menggunakan gunting  dan lem cat 

dan spidol. (Catatan lapangan 7 P. 3)

Langkah Keenam adalah mendiskusikan aturan dan harapan untuk 

pengalaman main. Langkah ini untuk membentuk sikap anak agar 

bertanggung jawab atas aturan yang dibuat sendiri dan telah disepakati 

bersama. Sehingga mereka siap bila melanggar aturan akan mendapat 

sanksi baik dari teman-temannya ataupun guru. Diskripsi tentang 

langkah langkah membuat aturan serta harapan sebagai berikut :

Guru mengajak anak-anak membuat aturan main : setiap anak 

menyebutkan satu aturan main dan tidak boleh sama dengan temannya. 

Diskripsi pada setiap sentra sebagai berikut:

Sentra Main Peran:.Aturan yang dibuat oleh anak

1. Narda : mainan tidak boleh untuk memukul teman

2. Baim : tidak melempar mainan

3. Aza : Tidak boleh memindahkan  mainan ke sudut lain

4. Neta : Setelah main bertanggung jawab
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5. Pasya : Kalau main disudut lain harus bilang temannya

6. Bima : Tidak boleh melempar mainan

7. Sabrina : Tidak boleh membawa mainan kesentra lain

8. Najwa : Tidak merebut mainan

9. Laza    : Tidak boleh mengotori baju teman.

(catatan lapangan 1 P.3)

Sentra persiapan : terurai pada (catatan lapangan 2 P.3)

Sentra ibadah     : terurai pada ( catatan lapangan 3 P.3)

Sentra alam: terurai pada (catatan lapangan 4 P.1)

Sentra balok: terurai pada ( catatan lapangan 5 P.3)

Sentra musik dan olah raga: terurai pada (catatan lapangan 6 P.3)

Sentra musik dan kretifitas  terurai pada  (catatan lapangan 7 P. 4)

Langkah ketujuh : Menjelaskan rangkaian waktu main

 Pada setiap sentra, guru sentra selalu menjelaskan pada anak tentang 

waktu untuk bermain. Guru selalu mendorong anak untuk 

mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Sehingga anak-anak akan 

memperoleh kesempatan main yang banyak, jadi tidak terpaku pada satu 

jenis main.

Diskripsi menjelaskan tentang rangkaian waktu sebagai berikut:

 Waktu Guru mengatakan:” waktu main kita dari jam 10.40 – 11.45 

setelah itu kita mengadakan evaluasi, selanjutnya  menuju ke tempat 

untuk membrsihkan diri”.( tersiran pada semua kegiatan sentra)

 Pada Sentra Balok 
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gurumemberi penjelasan tentang urutan waktu melaksanakan kegiatan 

Guru menjelaskan kegiatan 1 menggunting, setelah menggunting kita 

akan membangun rumah sakit mata dan seterusnya. Waktu 30 menit 

setelah itu kita lakukan evaluasi. (catatan lapangan 5 P.4 dan P.5).

Langkah ke kedelapan : CMengelola anak untuk keberhasilan 

hubungan sosial dan kehidupan beragama.  Langkah ini guru selalu 

memberi contoh atau petunjuk pada anak-anak bila akan memimpin atau 

megajak anak lain untuk main bersama dalam satu jenis main : kata-kata 

yang lazim dipakai dengan kata “maaf; boleh aku pinjam alat ini?” bila 

mau meminjam alat. “maaf, boleh bergabung?” bila akan ikut main pada 

satu jenis main yang bisa dimainkan lebih dari satu atau dua orang.

Guru memperingatkan anak saat di sentra main peran ada yang 

mengganggu guru mengingatkan “Bima maaf, jangan lupa aturan 

harusnya Bima jadi dokter , bukan di super market (catatan lapangan 1 P 

inti 8.2)

Langkah kesembilan:  merancang dan menerapkan urutan transisi main. 

Pada langkah ini guru menjelaskan pada anak-anak tentang urutan main. 

Pada setiap sentra sedikitnya ada 3 kesempatan main. Guru megarahkan 

anak untuk bermain tidak hanya pada satu jenis main saja. Misalnya 

pada sentra main peran. Satu anak tidak  berperan sebagai dokter mata 

saja, tetapi juga diarahkan untuk berperan sebagai pasien, tukang masak, 

atau petani sayur. (catatan lapangan 1 P.6).
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3) Pijakan pengalaman main setiap anak (individu) 

Pada pijakan pengalaman main setiap anak, langkah-langkah meliputi :

Diskripsi tentang langkah-langkah diatas pada catatan lapangan sebagai 

berikut :

Langkah Pertama : memberi waktu untuk mengelola dan memperluas 

pengalaman spiritual mereka

 Pada sentra main peran :

- Guru mengijinkan anak bermain sesuai dengan skenario yang telah 

dibuat.

- Guru memberi petunjuk cara menggunakan kaca mata.

- Guru menanyakan pada anak saat sedang berperan sebagai juru masak

- Guru mengumandangkan adzan, dan memberi kesempatan pada 

anak untuk menjadi imam. “siapa yang menjadi imam?”

(catatan lapangan 1 K.1,2)

 Pada sentra persiapan :

Guru memberi kesempatan anak untuk main sesuai pilihannya. Guru 

menjawab saat anak menanyakan tentang bagaimana membacanya, saat 

anak menyusun huruf dengan balok abjad : “bu Guru ini membacanya 

gimana?” saat Sabrina merangkai huruf H-A-N-D-U-K guru menjawab 

“membacanya, handuk” kemudian Sabrina menirukan ucapan tersebut. 

(catatan lapangan 2 K.1)



93

 Pada sentra Ibadah

- Salah satu anak menanyakan tentang buku tentang Nabi dan guru 

menceritakan tentang isi buku.

- Guru mengumandangkan adzan dan anak-anak berhenti bermain, 

bergegas  memperagakan cara berwudzu dan melaksanakan sholat 

berjama’ah (catatan lapangan 3 KS. 4)

 Pada sentra Alam

Guru mengadakan pengamatan sambil menanyakan apa yang dimainkan  

dan membuat catatan tentang kemampuan anak misalnya “Narda 

tangkap Ikan?, berapa ikan yang didapat? Lalu Narda menjawab ada 

lima kemudian guru menyuruh menghitung dengan bahasa inggris 

kemudian Narda menghitung dengan bahasa inggris : one, two, three, 

four, five.        ( Catatan Lapangan:  4 KS.2 )

 Pada Sentra Balok

Guru memberi penjelasan tentang kegitan menggunting bentuk persegi 

empat  guru memberi contoh cara menggunting dan anak diberi 

kesempatan menggunting dengan bentuk yang telah ditentukan. (Catatan

Lapangan 5 KS 1)

Saat anak-anakdiberi kesempatan menyusun bentuk bangunan dengan 

balok dengan waktu yang telah ditentukan. (Catatan Lapangan 5 KS.2)

 Pada Sentra Musik dan Olah Tubuh
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Saat anak-anak bermain dengan alat main yang sudah di sediakan, anak-

anak mendapat penjelasan bagaimana bermain Bolling, dll (Catatan 

Lapangan KS.1)

 Pada Sentra Seni dan Kreatifitas

Setelah guru menjelaskan cara kerja menggunakan alat, anak diberi 

kesempatan membuat roncean, guru tidak mewajibkan anak membuat 

roncean seperti yang dibuat guru. Hasil roncean anak juga berbeda-beda. 

(Catatan lapangan 7. KS. B)

Langkah kedua :mencontohkan komunikasi yang tepat.

 Guru dalam hal ini hanya sebagai penyemangat, tetapi juga sebagai 

fasilitatorsehingga harus mampu memberi contoh komunikasi yang baik 

diantara anak-anak sebagai satu kelompok bermain sebaya. Diskripsi 

memberikan komunikasi yang tepat terurai pada setiap kegiatan sentra 

(Catatan Lapangan 1-7). 

Saat ada percakapan baik antara guru dengan anak atau anak dengan 

temannya, misalnya: Bila mau meminjam alat dengan kata-kata “Boleh aku 

meminjam”?

Bila ingin bergabung dalam sudut main atau mengajak main dengan kalimat 

“boleh bergabung”, ayo bermain dengan ku”, 

Bila tidak sengaja menyentuh atau mengalihkan semua harus meminta maaf.

Langkah Ketiga : Memperkuat dan memperluas bahasa agama dan ilmiah 

anak. Dalam setiap kegiatan di PAUD diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan bahasa dan agama pada setiap kegiatan diharapkan anak dapat 
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menambah kosakata baru, hal ini sebagai upaya memperkaya kosa kata 

sehingga anak tidak mempunya hambatan komunikasi juga dapat 

meningkatkan ide-ide dalam diri. Didiskripsikan tentang aspek-aspek 

sebagai berikut:

 Pada Sentra Main peran

Saat guru mejelaskan tentang rencana main peran atau membcakan 

skenario permainan, memperkenalkan jenis peran yang akan dimainkan 

(Catatan Lapangan 1 P2)

 Pada setra Persiapan

Saat Guru memperkenalkan jenis main dan cara main  dan pada saat 

anak akan memesuki kegiatan inti sentra : Sekarang Bu Guru mau Tanta 

apa Bahasa inggrisnya Mata  kemudian salah satu anak menjawab 

AYES ........dst.(Catatan Lapangan  2 P1 dan KS 1)

Pada Sentra Ibadah

Saat Guru memberi penjelasan tentang jenis main dan cara main  

( Catatan Lapangan 3 P 2)

 Pada Sentra Alam

Saat guru memberi penjelasan tentang cara main dan jenis main serta 

saat guru mengkondisikan anak baik secara fisik maupun mental untuk 

memasuki kegaan sentra dengan cara  melatih pendengaran  anak : guru 

mengucapkan satu kosa kata  kata benda kemudian anak disuruh 

bercerita tentang benda yang diucapkan. ( Catatan Lapangan 4 P. 1)
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 Pada Sentra Balok

Pada saat guru mengadakan pembukan sentra sebelum masuk ke kegitan 

inti sentra guru mengadakan story telling tentang tema yaitu MATA 

( Catatan Lapangan 5 P. 2)

 guru menjelaskan tentang bangunan yang akan dibuat dengan balok 

yang tersedia  dan menjelaskan tentang bentuk –bentukyang akan 

digunakan sebagai alas untuk membangun ( Catatan Lapangan  5 KS 2)

 Pada Sntra Musk dan Olah Tubuh

Pada saat guru  mengadakan Story telling tentang mata, dengan 

menanyak apada salah satu anak tentang kegiatan yang dilakukan di 

rumah pada hari minggu ( Catatan Lapangan 6 P 2)

 Pada Sentra Seni dan Kreatifitas

Pada saat guru mengadakan story telling  dengan memancing anak untuk 

bercerita tentang kegiatan sehri –har yang berhubungan dengan tema 

kemudian belakar kosa kata dari cerita yang disampaikan oleh anak 

( Catatan lapangan 7 P2)

Langkah keempat: Meningkatkan kesempatan bersosialisasi dalam 

kehidupan beragama melalui dukungan  pada hubungan teman sebaya.

Pada tahap ini saat anak main di sentra dapat berkembang kemampuan 

sosialnya bersama teman sebaya. Dalam bermain  di sentra diharapkan dapat 

berkembang rasa toleransi, bekerjasama, menghargai pendapat teman, tidak 

mengganggu teman lain yang sedang bekerja, belajar membela diri saat ada 
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yang mengganggu, diskripsi tentang aspek ini tersurat dalam catatan 

lapangan kegiatan sentra pada setiap sentra).

Tahap kelima : mendokumentasi perkembangan dan kemajuan main anak.

Saat anak bermain disudut-sudut sentra disamping mengawasi pada anak 

yang bermain. guru juga, mengamati apa yang dilakukan anak untuk 

mengetahui perkembangan dan kemajuan main anak. Guru mengamati sejak 

anak masuk sentra sampai kegiatan sentra selesai. Dalam melaksanakan 

evaluasi guru membawa lembaran,berisi format yang sudah tersedia. Format 

tersebut memuat 9 aspek perkembangan untuk mengisi format 

pengamatan,dengan cara Guru mendekati anak yang sedang bermain dan 

memberi pertan yaan atau hanya mengamatikegiatan anak misalnya sebagai 

berikut:

- Saat guru mengajak menyanyi dengan nyanyian yang sudah diberikan 

dan anak-anak sudah hafal, guru membubuhkan tanda  pada kolom 

musik dengan tanda  

      ( √ )  bila anak tidak mau menyanyi/belum hafal beri tanda (√-)

- Pada saat berperan sebagai ibu dan memasak, guru mendekati dan

ditanya sedang apa Bu? Memasak sop, beri wortel, kentang Dari 

percakapan tersebut guru dapat mengamati bahwa kemampuan 

bahasanya sudah baik, ditanya mau menjawab  bahwa kemampuan 

untukkomunikasi juga bagus.(catatan lapangan 1 KS 1).
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 Pada Sentra Persiapan

Saat guru menanyakan pada Nanda sedang menyusun Puzzel barunya,” 

apa nama puzzel  yang sedang disusun?,” dan “ berapa keping potongan  

puzzel.?”.(catatan lapangan 2. KS 2).

 Pada Sentra Alam

Saat guru menanyakan pada Narda, yang bermain disudut kolom Alam, 

(catatan lapangan 4 KS 2).

 Pada Sentra Balok

- Guru mengamati anak-anak saat mengguntinh bentuk persegi dan 

meneliti hasil guntingan persegi dari tiap-tiap anak. (catatan lapangan 

7 KS 1-3).

- Guru mengamati anak yang sedang main tanpa memberi pertanyaan 

dan mendokumenkan hasil bangunan yang dibuat anak.(catatan 

lapangan 5 KS 5).

 Pada Sentra Musik dan Olahraga

Guru mengamati anak yang sedang bermain, bernyanyi, menari.

(catatan lapangan 6 KS 2).

 Pada Sentra Seni dan Kreatifitas

Guru mengamati anak saat mengerjakan apa yang sedang dikerjakan 

anak dan meneliti hasil ronceaan  tiap-tiap anak.

4). Pijakan pengalaman setelah main.

Dalam pijakan ini kegiatannya meliputi:

Langkah pertama : menggunakan waktu untuk membereskan mainan
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 Pada Sentra Main Peran:

Saat guru mengatakan :” waktu bermain habis, semua 

bertanggungjawab”, kemudian anak-anak diajak membereskan 

mainan.(catatan lapangan 1 KS.4).

 Pada Sentra Persiapan

Setelah guru menyampaikan waktu habis, “semuanya membereskan 

mainan”. (catatan lapangan 2 E.1).

 Pada Sentra Ibadah 

Guru mengatakan “Waktu telah habis, saatnya mainan dibereskan”, 

selanjutnya guru mengadakan lomba duduk rapi untuk menentukan 

urutan yang melapor tentang kegiatan yang telah dilakukan.(catatan 

lapangan 3 E.1).

 Pada Sentra Alam : Setelah anak membereskan mainan dan 

membersihkan diri dan guru mengajak duduk melingkar sambil 

mengatakan “siapa yang duduk rapi boleh lapor dulu “. (catatan 

lapangan 4 E.1)

 Pada Sentra Balok

Untuk mengakhiri kegiatan membangun, guru mengatakan waktu habis 

dan setelah guru mendokumenkan hasil bangunan anak, maka anak-anak 

diminta membereskan mainan pada masing-masing rak balok yang 

tersedia sesuai dengan ukuran, bentuk. (catatan lapangan 5, KS 3).
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 Pada Sentra Musik dan Olah Tubuh

Guru mengatakan waktu habis, ayo kita membereskan mainannya 

kembali ketempat semula. Anak-anak serentak membereskan mainan 

(catatan lapangan 6 KS.2).

 Pada Sentra Seni dan Kreatifitas

Setelah mainan dibereskan guru menyuruh  anak untukduduk 

melingkar dan guru mengajak menyanyi untuk menyegarkan suasana 

setelah itu guru mengadakan evalusasi.Catatan Lapangan 7E 1).

Langkah Kedua:  Setelah kegiatan membereskan mainan maka langkah 

berikutnya adalah: mendukung anak untuk mengingat kembali dan 

menceritakan pengalaman spiritualnya. Diskripsi tentang langkah 

tersebut diatas pada catatan lapangan.

 Pada Sentra Main Peran (catatan lapangan 1, E1)

 Pada Sentra Persiapan (catatan lapangan 2, E2)

 Pada Sentra Ibadah (catatan lapangan 3, E2)

 Pada Sentra Alam:

Guru mengatakan: siapa duduk rapi boleh melapor duluan, dan 

seterusnya (catatan lapangan 4 E 2)

 Pada Sentra Balok

Khusus pada sentra balok, kegiatan untuk mengingat kembali dengan 

cara guru memperlihatkan hasil dokumentasi bangunan yang dibuat 

dan anak ditanya: membangun apa? Ada kalanya perintah guru 
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membangun rumah sakit, dan lain-lain tetapi anak akan menghasilkan 

bangunan yang berbeda (catatan lapangan 5, E1).

 Pada Sentra Musik dan Olah Tubuh (catatan lapangan 6, E1)

Pada Sentra Seni dan Kreatifitas (catatan lapangan 7, E2)

Langkah ketiga : Mengucap doa dengan khusu’ dan jelas setelah 

bermain sebagai rasa syukur. Pada kegiatan ini untuk menanamkan pada 

anak untuk selalu berterima kasih atas karunia yang diberikan Alloh. Doa-

doa yang diucapkan adalah doa selesai belajar, doa penutup Majelis dan 

doa-doa yang telah diajarkan sesuai dengan tema dan rencana kegiatan 

yang telah ditentukan.

f. Makan siang Bersama Keluarga Makan pukul 12.00 -12.30

Sebelum anak-anak membersihkan diri anak-anak berbaris menuju 

ruang makan. Setelah masuk anak-anak menuju meja makan masing-masing 

untuk duduk bersama keluargamakan. Pada waktu makan siang anak-anak 

mempunyai keluarga sendiri. Anggota keluarga makan siang terdiri dari 

berbagai kelompok dan dibimbing oleh satu orang guru. 

Keluarga makan terdiri dari kelompok Small Blue, Big Yellow, Big 

Green. Hal ini dilakukan agar anak juga mengenal dari kelompok lain baik 

anak berusia dibawahnya dan diatasnya. Kegiatan makan bersama dimulai 

dengan duduk rapi, menyiapkan piring dan sendok yang sebelumnya dalam 

posisi tertutup kemudian mengambil makanan secara berurutan dari nasi, sayur, 

lauk. setelah semua mengambil makanan guru mengajak berdoa untuk makan, 

selanjutnya guru mempersilahkan anak makan dan mengingatkan makan tidak 
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bersuara dan makan harus habis. 

Saat makan berlangsung guru juga ikut makan sambil mengamati anak-

anak yang sedang makan juga membimbing cara menyendok, memasukkan 

makan dalam mulut. Bila anak-anak sudah ada yang selesai tidak diijinkan 

meninggalkan meja makan, terlebih dulu semua harus menunggu yang belum 

selesai makan. Setelah semua selesai makan kemudian anak diijinkan untuk 

membersihkan diri untuk sholat jama’ah.

g.  Kegiatan sholat berjama’ah pukul 12.30 – 13.00

Selesai makan siang anak membersihkan diri yaitu Gosok gigi dan 

berwudhu. Pada waktu gosok gigi anak-anak mengambil perlengkapan pada 

locker masing-masing. Setelah berwudhu anak-anak ganti baju dengan 

dibimbing oleh guru piket ganti baju. Pada setiap hari ada guru yang bertugas 

membimbing anak-anak untuk ganti baju. Selesai ganti baju setelah semuanya 

rapi, anak-anak diarahkan masuk mushola untuk berjama’ah sholat dhuhur.

Kegiatan jama’ah sholat dhuhur diawali dengan adzan oleh guru dan 

setelah ada tenggang waktu dilanjutkan Qomat. Kemudian anak-anak berjajar 

untuk mengatur shof. Pelaksanaan jama’ah sholat dhuhur, dan doa setelah 

sholat. Setelah sholat dhuhur untuk kelompok Small Blue diijinkan pulang 

bersama penjemput. Untuk Big Yellow dan  Big Green dilanjutkan qiroati.

h.  Kegiatan Qiroati 13.00 – 13.30

Setelah sholat dhuhur berjama’ah, bagi kelompok Big Yellow dan Big 

Green dilanjutkan kegiatan Qiroati diawali dengan doa menuntut ilmu. 

Pelaksanaan Qiroati dengan cara klasikal terlebih dahulu dengan anak 
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menirukan yang diucapkan guru  dengan menunjukkan alat peraga. Misalnya 

guru mengucap ’ba’ guru sambil menunjukkan lambang huruf arabnya. 

Setelah secara klasikal selesai, kemudian anak diberi kesempatan untuk 

membaca sendiri-sendiri dengan bimbingan guru. Setelah semua anak 

membaca iqro’ satu persatu sesuai dengan kemampuannya maka kegiatan 

ditutup dengan doa penutup majelis, doa akan bepergian karena anak akan 

pulang ke rumah.

i. Pulang Ke Rumah  Pukul 13.30 – 14.00 

Selesai Qiroati anak-anak diserahkan kepada penjemput sambil 

menunggu anak-anak dijemput, guru-guru mengadakan diskusi untuk 

pengecekan kegiatan esok harinya. Setelah pukul 14.00 semua pulang 

meninggalkan PAUD FIRDAUS kecuali 2 orang penjaga sekolah tetap tinggal.

3.  Pelaksanaan Pengembangan perilaku dan Kemampuan Dasar Anak 

dengan Pendekatan Beyond Centers Circle Time(BCCT)

Diskripsi tentang perilaku dan kemampuan dasar diperoleh dari 

pengamatan dilapangan yang dituangkan dalam catatan lapangan dan 

wawancara yang mendalam indepth-interview dengan guru sentra dan orang 

tua.

Berdasarkan hasil mengamatan peneliti pada saat mengadakan 

observasi Pelaksaan pengembangan perilaku dan kemampuan dasar 

berpedoman pada Acuan Menu Pembelajaran Pada Pendidikan anak Usia 

Dini(Menu Pembelajaran Generik) dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 
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Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan 

Nasional tahun 2002 dan Kurikulum 2004 Standar Kopetensi Taman Kanak-

Kanak dan Roudatul Atfal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, 

sebagai berikut :

a.  Kategori Perilaku :

Pembiasaan berperilaku dengan berdasar pada : Moral dan nilai-nilai 

agama; sosial, emosional dan kemandirian dilaksanakan pada kegiatan:

1) Penyambutan : pembiasaan yang ditanamkan meliputi: mengucap 

salam ” asallamualaikum dan berjabat tangan pada para penyambut , 

melepas sepatu sendiri, menyimpan tas dan bekal di lacinya , sudah 

tidak ditunggui orang tua atau pengantar.

2) Opening Circles: Bila guru telah membunyikan tanda dengan 

menggunakan alat musik kerincing maka anak-anak akan menuju ruang 

opening circle, berbaris bersama kelompoknya, berdoa bersama , 

menyanyikan lagu-lagu keagamaan,megikuti senam dengan tertib. 

Danmenuju ke temapat materi pagi dengan berbaris dengan bimbingan 

guru.

3) Materi pagi : berdoa sebelum belajar,menghafalkan surat-surat pendek 

dan hadis yang telah diajarkan  sebelumnya.setelah kegiatan materi 

pagi selesai  diucapkan doa sesudah belajar.

4) Snack Time : Saat waktu makan bekal anak dibiasakan untuk mengambil 

bekal sendiri di lacinya masing-masing, kemudian dibawa ke ruang 

belajar untuk makan bekal bersama dengan teman-temannya dan guru. 
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Sebelum makan diaucapkan doa sebelum makan, saat makan bila akan 

berbagi makanan dibiasakan mengucap kata santun  ” Mau Berbagi 

atau Boleh Berbagi Kuenya?”. Anak makan dengan tertib sabil duduk, 

setelah selesai mengembalikan tempat makan di lacinya masing , 

kemudian mereka diijinkan main bebas setelah mengucap doa setelah 

makan.

5) Bermain di sentra : Pelaksanaan pembiasan perilaku dilaksanakan pada 

sentra : sentra persiapan, sentra balok, sentra seni dan kreatifitas,sentra 

main peran , sentra bahan alam, sentra ibadah serta sentra musik dan 

olah tubuh. Pada prinsipnya pelaksanaan pembiasaan perilaku yang 

berdasarkan moral agama, sosila emosional dan kemandirian sama 

dengan kegiatan sebelumnya. Pada pelaksanaan disetiap sentra diawali 

dengan doa sebelum belajar dan ditutup dengan doa setelah belajar, 

untuk transisi main  guru mengajak menyanyikan lagu  sesuai tema dan 

lagu keagamaan, memperagakan berwudhu, sholat dan azan. Dalam 

berbicara dibiasakan menggunkan bahasa yang santun; memimpin 

berdoa; menjadi imam saat peragaan sholat; memperlakukan teman 

dengan kasih sayang; berangkulan; bekerjasama dalam bermain; 

membantu teman dan guru yang memerlukan; selaku mengucapkan 

terima kasih bila memperoleh sesuatu; bersikap raamah kepada teman 

guru; atau tamu yang datang di Firdaus; tidak memaksakan kehendak 

pada temannya; mau mengajak teman untuk bermain; mengahargai 

pendapat teman; meminta ijin untuk menggunakan benda atau mainan 
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milik orang lain; mengambil keputusan untuk bermain dengan teman 

sebaya; membereakan mainan dengan tertib; melapor kepada guru bila 

bermainnya telah selesai.

6). Kegiatan makan siang bersama keluarga makan: Pembiasaan perilaku 

yang dilaksanakan adalah : memasuki ruang makan dengan antri dan 

tertib; duduk di kursi dengan rapi; mengambil makanan sendiri dengan 

bimbingan guru; berdoa bersama sebelum makan; makan siang bersama 

tidak ada yang disuapi; bertanggung jawab dengan porsi yang diambil 

harus habis; setelah selesai membersihkn meja makan bersama dan doa 

sesudah makan.

7)  Jamaah Sholat Luhur: pada kegiatan ini didahului dengan mengambil 

air wudhu; anak-anak harus antri berwudhu; selanjutnya mengambil 

pakaian untuk ganti pakaian bersama guru piket. Sholat berjamaah 

dipimpin oleh guru; setelah sholat dhuhur selesai anak membereskan alat 

sholat sendiri

8). Qiroati: kegiatan qiroqti ini hqnyq diikuti kelompok  usia 3-4 tahun dan 

4-5 tahun dengan Istilah Big Yellow dan Big Green.Kegiatan Qiroati ini 

merupakan kegiatan untuk membimbing anak-anak mempelajari huruf 

arap sekaligus nutk menanamkan kebiasaan embaca Al- quran.

b.  Kategori Kemampuan Dasar

Kategori kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik dengan 

pendekatan BCCT dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang 

dipersiapkan oleh guru untuk mencapai kemampuan tertentu sesuai dengan 
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tahap perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar meliputi :

1) Bahasa : (a) menceritakan cerita nabi dan rasul (b) mau melaksanakan 

perintah yang diberikan guru atau teman (c) menyebutkan nama diri (d) 

berbicara lancar dengan kalimat sederhana menggunakan tiga-empat

kata dalam kalimat (e) mendengar cerita dengan kemampuan Allah (f) 

menjawab pertanyaan ”apa, siapa, dimana, mengapa” (g) mengenal 

tulisan dari namanya sendiri dengan bimbingan Allah (h) mengucapakan 

sajak sederhana kepandaian Allah (i) menyayanyikan lagu-lagu 

sederhana (j) bersenandung dengan satu suku kata dalam nyanyian 

kepandaian Allah (k) menirukan kembali tiga-empat urutan kata 

kepandaian Allah (l) menyebutkan waktu (pagi-siang-malam) hidayah 

dari Allah (m) bercerita tentang gambar yang dibuat sendiri atau yang 

tersedia (o) menceritakan isi buku walaupun tidak sama dengan tulisan 

(p) menghubungkan tulisan sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya kepandaian Allah

2). Kognitif

Kemapuan kognitif dengan menggunakan pendekatan  BCCT sbb :

(a) membilang atau meyebutkan urutan bilangan misal 1-100 kepandaian 

Allah (b) mengenal konsep bilangan dengan benda 1-100 kepandaian 

Allah (c) menyebutkan benda sesuai fungsi kepandaian Allah (d) 

mengenal fungsi uang (e) dapat mengungkapkan asal mula terjadinya 

sesuatu secara sederhana hidyah Allah (f) mengenal dan membedakan 

warna-warna dasar, warna sekunder, warna tersier (g) dapat mengenal 
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binatang menurut jenis dan habitatnya ciptaan Allah (h) membedakan 

konsep perabaan kasar, halus, licin, kesat, lunak, keras, tajam, tumpul (i) 

membedakan konsep-konsep sederhana dengan berbagai cara dan bahan ; 

besar-kecil, panjang-pendek, berat-ringan, isi-kosong (j) menyebutkan 

ciptaan Allah misalnya manusia, bumi, langit, tanaman dan hewan (k) 

mulai memprediksi sebab-akibat terjadinya sesuatu dengan hidayah 

Allah (l) dapat mengenal nama-nama tanaman dan biji-bijian (m) dapat 

mengetahui kegunaan bahan alam ; air, udara, pasir, tanah, batuan (n) 

dapat mengetahui macam-macam rasa (o) membedakan macam-macam 

bau dengan indra ciptaan Allah (p mengelompokkan benda yang sama 

dan sejenis (q) menyebutkan tujuh bentuk (lingkaran, bujur sangkar, 

persegi, segi lima, segi enam, belah ketupat, kerucut (r) memperkirakan 

urutan berikutnya setelah melihat bentuk dua pola berurutan misalnya : 

merah-putih, kepandaian Allah (s) menghubungkan atau memasang 

lambang bilangan dengan benda sampai dengan 5 (anak tidak disuruh 

menulis)

3). Fisik dan Motorik

Perkembangan fisik motorik setelah menggunakan pendekatan BCCT 

dengan kegiatan di sentra-sentra sbb:

(a) menuang dan mengisi tanpa tumpah, bimbingan dari Allah, (b) 

mengulang beberapa kali dengan badanya : memercikkan air dengan 

tangan menepuk pasir/biji-bijian, melambaikan tangan, (c) mengulang 

beberapa kali dengan benda : memukul pasir dengan sekop, menuang air, 
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memasukkan mainan dalam air, (d) membuat berbagai bentuk dengan 

platisin, playdough, tanah liat dan pasir, (e) menjepit benda atau bahan 

alam dengan tiga jari, (f) dapat melukis dengan jari, (g) membuat kreasi 

menggunakan tangan ciptaan Allah dengan teknik ; merobek, meremas, 

menjiplak, tahapan menggunting, menempel, melipat, menjahit dengan 

10 lubang, meronce dengan berbagai benda, (h) berjalan dengan 

keseimbangan dari Allah meliputi ; berjalan stabil (maju) jinjit, zig-zag, 

keliling, berjalan diatas garis lurus, berjalan dengan tumit,(i) mampu 

berlari kemudian melompat, (j) berdiri diatas satu kaki salama 1-15 

detik, (k) melompat dengan dua kaki dari ketinggian 30-40 cm, 

meloncat kedepan-kebelakang, (l) menirukan gerakkan makhluk ciptaan 

Allah ; binatang merayap, merangkak, memenjat, (m) tanaman tertiup 

angin (sepoi-sepoi kencang) ,(n) memainkan bola (besar-sedang) dengan 

teknik : menendang, melempar, menengkap dengan dua tangan dari 

jarak 1-2 meter, memantulkan, melambungkan, menggulirkan dengan 

satu tangan, memasukkan ke dalam keranjang dari jarak 2 meter, 

(o)melempar, melambungkan dan menangkap dengan ketrampilan Allah 

ke dalam ring dari jarak 1-2 meter, (p) berjalan diatas papan titian 

dengan merentangkan tangan berjalan maju-mundur ; tangan memegang 

beban diatas kepala ,(q) mengikuti senam dengan variasi kelenturan ,(r) 

naik turun tangga tanpa berpegangan keberanian Allah, (s) mengendarai 

sepeda roda dua, (t) bermain simpul dengan bebas ; melompat dengan 

dua kaki ke depan dan ke belakang ,(u) mengekspresikan diri dengan 
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gerakan tubuh sesuai irama, (v) bertepuk tangan dengan dua pola 

petunjuk, (x) melakukan gerakan pantomim secara sederhana.

4) Seni

Dalam pengembangan kemampuan seni setelah pendekatan BCCT 

anak dapat melakukan sbb:

(a) bermain peran kepandaian dari Allah tahapan perkembangan, (b) 

melukis dengan coretan acak; pemisahan warna dan pengulangan bentuk; 

bercak warna bergabung dengan yang lainnya, warna saling tumpang 

tindih; gambar kepala besar dengan garis menyerupai kaki, (c) 

menggambar bebas kepandaian Allah, (d) mewarnai gambar sederhana 

kepandaian Allah, (e) berkreasi membuat dengan metode proyek 

menggunakan berbagai bahan dan teknik dengan bimbingan Allah, (f) 

menggambar bebas dan bentuk dasar ; titik, lingkaran, segi tiga, segi 

empat, (g) membuat kreasi menggunakan tangan dengan memanfaatkan 

bahan-bahan yang mendukung krativitas dan stik es krim dan bentuk 

geometris, (h) memainkan berbagai alat musik sederhana ; alat musik 

perkusi; alat musik petik.

4. Faktor Kekuatan Dan Kelemahan Pelaksanaan Pembelajaran BCCT

a. faktor kekuatan

Faktor-faktor kekuatan BCCT meliputi ;

1. Rekruitmen guru/pendidik yang akan mengajar di Pusat PAUD Firdaus 

betul-betul diseleksi untuk melihat kemampuan baik akademik maupun 

komitmen terhadap pendidikan anak usia dini. Terbukti dari 40 puluh 
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pendartar yang diterima hanya sepuluh guru.ini menunujukkan bahwa 

guru/pendidik yang diterima di PAUD Firdaus merupakann guru yang 

berkemampuan dalam pendidikan anak usia dini.

2. Manajemen yang baik . penyelenggaran PAUD sangat mememerlukan 

pengelolan yang sesuai dengan prosedur yaitu dari perencanaan 

pengorganisasian pelaksanan dan kontrol. Pembagian tugas yang jelas 

akan mempermudah dalam pelaksanaan tugas adanya pembagian tugas 

rangkap dikarenakan keterbatasan personal yang ada.

3.  Kedisiplinan guru dalam bersikap baikdan berkata  melaksanakan tugas 

dan adanya kesamaan persepsi dalam mengadapi anak. sangat 

mendukung pelaksanaan pembelajarandengan pendekatan BCCT.

4. Program Belajar.

Program belajar yang disusun sesuai dengan aspek-aspek perkembangan 

anak yang mengacu pada kurikulum KTSP dan Menu Generik Untuk 

pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran dengan pendekatan BCCT 

dengan sistim sentra sangat mudah diikuti bagi anak sehingga anak tidak 

merasakan bahwa dirinya sedang belajar karena dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan prinsip belajar seraya bermain

5 . Sarana Belajar

Pendekatan BCCT dengan sistim sentra dalam menyediakan bahan dan 

alat main harus menyesuaikandengan kondisi anak, dan alat main yang 

tersedia adalah alat main yang edukatif.Kelengkapan saran bermain serat 

kesesuaian jumlah antar alat main dengan anak juga sangat mendukung 
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pembelajaran dengan BCCT. Di Pusat PAUD Firdaus APE yang tersedia 

sangat lengkap sehingga memudahkan guru dalam menata lingkungan 

main.

6. Partisipasi Orang tua.

Salah satu prinsip pembelajaran dengan Pendekatan BCCT adalah 

melibatkan orang tua dan keluarga sebagai  satu kesatuan proses 

pembelajaran mendukung pembelajaran di rumah. Sejak dengan model 

pembelajaran yang ditawarkan pihak penyelenggar dari awal dibukanya 

PAUD Firdaus orang tua sudah sangat tertarik , sehingga orang tua sangat 

mendukung program-program yang diselenggarakan oelh PAUD Firdaus.

b. Faktor kelemahan dalam pembelajaran dengan pendekatan BCCT

1. Keterbatasan Ruang

Pelaksanaan pembelajarandengan pendekataan BCCT sangat memerlukan 

ruang yang luas kenyataan menunjukkan bahwa ada tujuh sentra yang 

dibuka namunruang yang digunakan untukmembuka entra masih dalam 

ukuran minimal sehingga akan menyulitkan penataan lingkungan main, 

dengan keterbatasan ruang sehingga guru harus memerlukan waktu lama 

dalam menata karena ruang yang ada tidak bersifat permanen untuk sentra 

saja.

2. Laporan Perkembangan anak dalam bentuk anekdor/ narasi format yang

dibuat untuk evaluasi semua sentra sehingga setiap aspek perkembangan 

anak dituangkan dalam format evaluasi. Bila format tersebut hanya digunkan 

dalam evaluasi sentra tidak menimbulkan tumpang tindih, tetapi dalam 
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format progress report yang dibuat formatnya sama sehingga terjadi 

tumpang tindih dalam tiap aspeknya

3. Guru atau pendidik PAUD , diperlukan pendidik yang profesional dan 

mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Guru akan 

melaksanakan tugas dengan lebih baik jika tidak dibebani tugas tambahan 

diluar tugas pembelajaranatau tugas-tugas kelemagaan. Sehingga 

guru/pendidik akan fokus terhapad proses pembelajaran.

4. pelaksanaan Pembelajaran untuk anak usia dini dengan kegiatan bermain 

sambil nelajar memerlukan sarana dan prasarana yang tidak 

sedikit,setidaknya memenuhi rasio anak , memerlukan banyak jenis dan 

macamnya sehingga memerlukan beaya yang tidak sedikit.

5. Pembelajaran sistim sentra memerlukan sejumlah guru sentra selaku yang 

bertanggung jawab pada sentra yang dibukua.Berdasarkan pengamatan pada 

sentra musik dan olah tubuh memerlukan lebih daris atu guru mengingat 

dalam anak memerlukan bimbingan tersendiri untuk jenis permainan 

tertentu.

6. Pelaksanaan pembelajaran BCCT memerlukan waktu yang lama sehingga 

anak-anak yang daya tahan fisiknya kurang bagus akan cepat merasa lelah 

danbosan sehingga sering ada anak yang tidak mengikuti pembelajaran di 

sentra.

B. PEMBAHASAN TEMUAN  PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian memuat tentang: 1). Pelaksanaan Pembelajaran 

dengan BCCT, 2) Pengembangan Perilaku dan Kemampuan dasar , 3). 
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Kekuatan dan Kelemahan dalam penerapan pendekatan BCCT.

1. Pelaksanan Pembelajaran dalam Menerapkan BCCT

a. Persiapan

Sebagimana dipaparkan pada hasil penelitian, Pusat PAUD Firdaus 

International Preshool Banjarnegara yang didirikan dengan tujuan

sebagai pusat pendidikan anak dini mencari terobosa baru dalam cara 

mendidik anak  usia dini, persiapan awal sejak  pendiriannya 

menggunakan konsultan dari Kelompok Bermain Istiqal  Jakarta, 

sehingga program pembelajaran mengikuti yang telah dilakanakan di 

Kelompok Bermain Istiqal. Langkah yang diambil oleh penyelenggara 

PAUD Firdaus .adalah:

1. memagangkan para guru yang telah lolos seleksi ke kelompok 

bermain istiqal Jakarta selama dua bulan. Untuk mendalami tentang 

penyelenggaraan PAUD dan khususnya tentang pembelajaran 

dengan pendekatan BCCT.

2.  Merencanakan Sentra yang akan dibuka dengan meyesuaikan saran 

dan prasaranan yang ada

3 .menyusun program kerja dan rencana pembelajaran dengan 

mempertimbangkan  Kondisi tempat belajar saran prasaran yang 

diperlukan,

4.  Mengadakan peremuan dengan orang tua murid tentang rencana 

pembelajaran dan program kegiatan termasuk membahas biaya yang 

harus ditanggung orangtua.Langkah –langkah tersebut diatas sudah 
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sesuai dengan prosedur persiapan yang ditetapka dalam rambu-

rambu pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT.

b.  Pelaksanaan Pembelajaran BCCT

Pada paparan sebelumnya bahwa pelaksanaan pembelajaran yang 

diterapan Pusat PAUD Firdaus meliputi beberapa kegiatan : 1). 

Penataan lingkungan main untuk materi pagi ;2). Penyambutan anak;3). 

Opening circles;4). Materi pagi ;5). Snack Time;6).penataan main 

sentra ; 7) Main di Sentra;8). Makan Siang bersama;9). Jamaah Sholat 

Dhuhur;10). Qiroati.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan 

ada dalam penerapakan pendekatan BCCT.Sesuai dengan rambu-rambu 

pelaksanaan pendekatan BCCT yang dikeluarkan oleh Depatemen 

penddikan Nasional meliputi : (1) Penataan lingkungan main;(2) 

Penyambutan anak; (3) Main Pembukaan; (4). Transisi;(5) Kegiatan Inti 

sentra terdiri dari : pijakan pengalaman sebelum main; pijakan 

pengalaman saat main; pijakan pengalaman sesudah main; (6) makan 

bersama; (7) kegiatan penutup, berikut analisa masing-masing kegiatan :

1) Penataan lingkungan Main;

Penataan lingkungan main di PAUD Firdaus dilaksanakan dua tahap 

yaitu: 

 Pertama: pada saat sebelum materi pagi para pendidik menata  ruang 

untuk kegiatan materi pagi sesuai dengan kelompk yang ada yaitu 

enam kelompok: Big green 1 kelompok;Big Yellow 3 kelompok; Small 
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Blue 2 kelompok. Tiap kelompok menempati ruang yang berbeda, 

kelompok Big green menempati sentra main peran, small Blue 

menempati sentra seni dan kreatifitas untuk dua kelompok; big yellow 

3 kelompok masing-masing menempati sentra persiapan, balok dan 

musholla.Berdaasarkan hasil pengamatan penataan lingkungan  main 

yang direncanakan  :menyiapkan papan tulis, tempat duduk anak 

dilantai dengan alas karpet, buku-buku, gambar sesuai dengan tema.

 Kedua : Penataan lingkungan Main sentra, dilaksanakan saat anak-

anak main bebas. Adapun sentra yang disiapkan di pusat PAUD 

Firdaus yaitu : sentra persiapan; sentra mian peran; sentra seni 

dakreatifitas; sentra balok;sentra bahan alam, sentra ibadah dan sentra 

musik dan olah tubuh.tujuh sentra tersebut menempati  yang 

menempati ruang permanen adalah sentra persiapan, bersebelahan 

dengan ruang pendidik dan administrasi. Demikian juga untuk sentra 

main peran,sentra balok bersebelahan dengan pembatas rak balok dan 

rak alat-alat main peran untuk sentra seni dan kreatifitas menempati 

ruang makan.Untuk sentra bahan alam memanfaatkan halaman 

samping depan musholla, sentra ibadah menempati musholla, 

sedangkan sentra musik dan olah tubuh menempati halaman dan teras 

depan.

Secara keseluruhan ruangan kurang memadai , ruang yang dimiliki 

rata-rata ukuran 6 x 7 m untuk dua sentra , sedangkan jumlah anak tiap 

kelompok ada sepuluh anak.kondisi ini sangat berpengaruh pada 
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penataan  alat dan bahan main yang dipersiapkan untuk pembelajaran. 

Jarak antara satu jenis permainan dengan dengan yang lain kurang dari 

0,5 meter.Hal ini anak kurang bebas brgerak, idealnya ukuran jarak anak 

bermain menurut Phelps 1989 dan kawan (Direktorat PAUD 2004: 4) 

sesuai denga hasil kerja Kritchevsky menyarankan baha tempat main 

anak agar bergerak dan  bebas memilih kegiatan mereka seharusnya jarak 

dua setengah meter (2,5)meter untuk anak dua,tga dan empat tahun.

Hasil penelitian di tujuh sentra menunjukkan bahwa kesempatan 

main yang disediakan sudah memenuhi syarat kesempatan main. Rata-

rata kesempatan main disetiap sentra ada tujuh  sampai dengan sepuluh 

jenis main, sehingga anak mempunyai kesempatan main sedikitnya 27 

sampai dengan 30 kesempatan main.hal ini sesuai dengan penelitian 

Kritchevsky dan kawan (Direktorat PAUD, 2004; 4) menyarankan bahwa: 

tempat main anak agar bergerak dan bebas memilih kegiatan 
mereka seharusnya jarak dua setengah meter (2,5) meter  untuk 
anak usia dua, tiga, dan empat tahun. 

Berdasarkan hasil observasi anak-anak dapat memanfaatkan kesemapatan 

main 5 sampai 9 jenis main.terkecuali anak yang sedang tidak 

berkonsentrasi mengikuti kegiatan sentra menggunakan kesempatan main 

3-4 jenis main saja.

Hal ini yang harus menjadi perhatian pendidik, jika dibiarkan akan 

mempengaruhi pada anak yang lain.

2) Penyambutan Anak

Penyambutan anak dilakukan pukul 07.00 – 07.30, setelah serah 
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terima dari pengantar/orang tua dengan guru  anak-anak masuk menuju 

teras untuk melepas sepatu dan menyimpan bekal di raknya masing-

masing kemudian mereka bermain dengn mainan yang disediakan oleh 

pendidik.Namun berdasarkan pengamatan masih ada anak belum mau 

berpisah dengan orang tua/pengasuh , bahkan ada yang masih minta 

ditunggui diruang belajar. Hal tersebut jika dibiarkan akan 

mempengaruhi anak yang lain untuk minta ditunggu oarang tuanya. 

Sesuai konfirmasi dengan kepala sekolah tentang hal tersebut 

menyatakan hal ini biasa terjadi saat bulan pertama masuk sekolah 

basanya jika sudah menginjak bulan ke dua anak sudah berani tanpa 

ditunggu orang tua/pengasuh juga sudah nampak kemandiriannya .

3) Opening Circles

Istialah opening circles ini sama  dengan main pembukaan dalam 

rambu-rambu pembelajaran BCCT. Opening Circles dimulai pukul 08.00 

sampai dengan 08.30 dilaksanakan selama 30 menit melebihi ketentuan  

yang tercantum dalam rambu-rambu pendekatan BCCT yaitu 15 menit . 

perbedaan 15 menit tersebut karena dilaksanakan senam pagi yang 

dipimpin oleh guru piket opening circles. Kegiatan senam ini bertujuan 

untuk melatih motorik kasar anak. Untuk mengurangi kebosanan anak 

senam pagi  diiringi dengan musik yang berbeda-beda untuk setiap 

harinya.Kegiatan yang rutin dilakukan dalam opening circles adalah 

berdoa dengan dua bahasa yaitu indonesia dan inggris, untuk menambah 

semangat anak-anak guru mengjak menyanyi dan bertepuk.Setelah 
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Opening cirles selesai untuk menuju ruang materi pagi dilakukan lomba 

yang paling rapi atau yang bisa menjawab pertanyaan guru. Hal ini 

dilakukan merupakan salah satu upaya guru untuk melatih kedisiplinan 

anak untuk tertib dan taat pada aturan serta melatih daya ingat anak 

tentang materi yang telah diberikan.Sambil  menunggu giliran keluar 

dari aula anak duduk berjajar kebelakang dan yang paling depan adalah 

guru yang akan  membimbing di materi pagi . 

4). Materi Pagi

Kegiatan materi pagi mengaju pada tema bulanan yang dibuat,pada 

saat penelitian melakukan observasi tema tentang mata.Urutan kegiatan 

dalam materi pagi meliputi : guru menyampaikan pokok bahasan yang 

akan dipelajari, mengabsen anak, belajar kosa kata.Sebelum masuk ke 

pokok bahasa guru mengajak anak untuk berdoa sebelum 

belajar,menhafal surat –surat pendek yang telah diajarkan ,bernyanyi, 

bertepuk, hal ini dilakukan untuk menyiapkan anak baik secara fisik dan 

mental untuk mengikuti kegiatan di materi pagi.

Pada saat mengabsen anak guru menulis nama anak yang hadir pada hari 

itu, kegiatan mengabsen dengan menulis nama anak di papan tulis 

dengan tujuan agar anak mulai dikenalkan tentang lambang huruf dan 

angka. Setelah kegiatan mengabsen selesai dilanjutkan dengan 

mempelajari materi, dalam penyampaian materi guru dengan cara 

membacakan buku dan meperlihatkan gambar-gambar, kemudian 

diadakan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan hal ini untuk 
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melatih daya ingat anak.Kegiatan selanjutnya pendidik mengajak anak 

untuk  belajar tentang kosa kata, diawali dengan membuat kata 

berdasarkan suku kata yang telah ditentukan . pada saat dilaksanakan 

obervasi suku kata yang dipelajari adalah Hi; anak-anak diminta 

mengucapkan kata yang berawalah suku kata Hi secara bergiliran dan 

tiap anak tidak boleh sama , saat anak mengucapkan guru menuliskan di 

papan tulis kata seperti yang diucapkan anak. Mempelajari kosa kata 

bagi anak menjadi sangat penting diharapkan dengan memiliki 

perbendaharaan kata dan mengenal simbol yang melambangakannya 

akan mempermudah penyesuaian diri pada pendidikan yang lebih tinggi.

5). Snack Time

Kegiatan materi pagi telah selesai dilanjutkan dengan Snack 

time,yaitu kegiatan makan cemilan bersama dalam kelompok bersama 

dengan pendidik yangmembimbing di Meteri pagi. Kegiatan diawali 

dengan cuci tangan, mengambil makanan di rak bekal, makan bersama 

di ruang yang digunakan materi pagi. Sebelum mulai makan cemilan 

pendidik mengajak berdoa sebelum makan, kemudian membuka makan 

dan diijinkan mulai makan jika akan berbagi makanan pada teman atau 

pendidik ,anak-anak dibiasakan menawarkan dengan kata santun:”Mau 

berbagi makanan, atau boleh berbagi makanan”. Pada saat makan 

cemilan ini guru melihat label dalam bungus makanan yang dibawa anak 

tentang halal, kandungan monosodium dan tanggal kadaluarsa , bila 

tidak ada pendidik anak menyampaikan bahwa makanan  yang dibawa 
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boleh dimakan. 

Pelaksanaan Snack time ini dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang ditentukan dalam rambu-rambu pelaksaan BCCT , hanya 

saja pelaksanaannya melebihi wktu yang ditentukan yaitu 30 menit 

sedangkan dalam ketentuan hnya 15 menit ,hal ini berdasarkan 

pengamatan peneliti, sebelum dilaksakan snack tme anak-anak 

diwajibkan mencuci tangan dan kaki secara antri berbaris keluar dari 

ruangan menuju tempat cuci tangan berhubung jumlah anaknya banyak 

maka memerlukan waktu lama, selain itu nak juga diwajibkan 

membereskan makanan dan menyimpanya lagi di raknya masing-masing.

6). Main bebas

Pada acara main bebas semua anak bermain di luar ruangan 

yaitu di play ground, dengan diawasi pendidik , anak-anak diijinkan 

main dengan alat main yang tersedia di play ground ,biasanya anak laki-

laki bermain sepak bola dan anak peremuan bermain ayunan, papan 

luncur atau bermain di rumah pohon.Kegiatan main bebas ini 

direncanakan agar anak tidak merasa jenuh mengukuti kegiatan selama 

seharian karena kegiatan pembelajaran di Pusat PAUD Firduas mulai 

jam 07.30 sampai dengan 13.30. Waktu yang disediakan untuk main 

bebas selama 30 menit. 

Disamping itu kegiatan main bebas memberi kesempatan bagi 

guru sentra untuk menata lingkungan untuk pembelajaran di 

sentra,sehingga saat anak main bebas di play ground ruang belajar dalam 
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keadaan kosong akan memudahkan pendidik dalam menata lingkungan.

7). Kegiatan Inti  pada masing-masing sentra

Pada kegiatan inti masing-masing sentra pada umumnya 

menggunakan waktu selama 90 menit. Dibagi untuk kegiatan pijakkan 

pengalaman main selama 15 menit; pijakan pengalaman main anak  

selama 60 menit; pijakan pengalaman setelah main 15 menit.

Untuk pijakan sebelum main menggunakan waktu antara  10 

sampai dengan 15 menit , namun demikian adakalanya lebih dari itu hal 

ini dikarenakan ada anak yang belum siap mengikuti kegiatan di sentra  

bahkan masih diluar ruang belajar, sehingga pendidik harus 

mengingatkan.waktu yangdigunakan untuk pijakan awal main ini sudah 

sesuai dengan  ketentuan dalam rambu-rambu pelaksanaan BCCT.

Adapun urutan kegiatan pijakan sebelum main menurut ketentuan  sbb.:

1) pendidik dan anak duduk melingkar, medidik memberi salam dan 
menanyakan kabar anak-anak ;2) mengabsen anak-anak;3) berdoa 
bersama dipimpin oelh salah satu anak;4) pendidik menyampaikan tema 
hari ini;5) pendidik membacakan buku terkait dengan tema; 6) pendidik 
mengkaitkan isi cerita dengan kegiatan main yang akan dilakukan ;7) 
pendidik mengenalkan semua tempat main, alat main yang disiapkan; 8) 
pendidik memberi pijakan dengan mengaitkan pada kemampuan yang 
diharapkan muncul;9) pendidik menggali aturan  main,memilih teman 
main, memilih mainan, cara menggunakan alat-alat kapanmulai dan 
mengakhiri; 10) pendidik mempersilakan anak mulai main 
(Depdiknas ,2007 : 8-18)

Mengenai  pelaksanan kegiatan piakan sebelum main sesuai hasil 

penelitian bahwa pada prinsipnya pada PAUD Firdaus telah 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas hanya ada 

beberapa perbedaan saat pendidik mengabsen anak-anak berdasarkan 
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hasil penenlitian pendidik tidak melakukannya karena mengabsen anak 

telah dilakukan padakegiatan materi pagi dan adanya perbedaan  istilah 

yaitu saat pendidik mengkaitkan isi cerita dengan tema ,para pendidik di 

PAUD Firdaus menyebutnya dengan story telling, membacakan buku 

cerita  berkenaaan dengan tema , pendidik tidak membacakan buku 

tetapi langsung dengan benda yang langsung  berhubungan dengan tema 

juga sering menggunakan gambar-gambar bahkan disampaikan secara 

lisan saja mengingat masih terbatasnya referensi untuk pendidik.

Pada pijakan pengalaman main setiap anak pada rambu-rambu 

ditetapkan sebagai berikut: 

Pijakan ini dilakukan selama anak melakukan aktifitas dan alat-alat 
permainan yang telah dipersiapkan ,kegiatan pendidik adalah :1) 
berkeliling di antara anak-anak yang sedang bermain;2) memberi contoh 
cara main yang belum bisa ;3) memberi dukungan pernyataan positif;4) 
memancing dengan pernyataan terbuka;5) memberi bantuan pada anak 
yang membutuhkan;6) mendorong anak untuk mencoba dengan cara 
lain;7) mencatat yang dilakukan anak( jenis,tahapan,perkembangan dan 
tahap sosial);8) mengumpulkan hasil kerja anak;9) bila waktu kurang 5 
menit, pendidik memberi tahu kepada anak untuk bersiap-siap 
menyelesaikan pekerjaan.(Depdiknas, 2007 : 8-18).

Pada pijakan pengalaman main setiap anak (individu ) pada pijakan 

ini pendidik telah melaksanakan sesuai ngan rambu-rambu yang telah 

ditentukan waktu yang tersedia  adalah 60 menit untuk bermain di sentra, 

namun demikian khususnya pada sentra balok, anak diberi waktu khusus 

untuk membangun selama 30 menit selebihnya untuk kegiatan yang lain 

yaitu membuat bentuk dengan menggunting atau melipat. Saat anak 

membangun pendidik tidak mengadakan tanya jawab pada anak . 
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Pendidik hanya melakukan pengamatan  saja. Hal ini  dilakukan agar 

anak tidak terganggu konsentrasinya pada saat menyusun balok atau 

membangun. Tanya jawab dilakukan pada saat pijakan setelah main 

sambil memperlihatkan hasil kerja anak yang telah diambil 

gambarnya(difoto)/didokumenkan.

Pada kegiatan pijakan setelah main, rambu-rambu yang ditetapkan 

sebagai berikut :

Langkah –langkah yang dilakukan pada pijakan ini meliputi : 1) 
memberi tahu saatnya membereskan;2) pendidik membuat permainan 
yang menarik agar anak ikut membereskan;3) setelh semua alat 
permainan dirapikan anak-anak dan pendidik kembali duduk di 
lingkaran;4) pendidik menanyakan pada setiap anak kegiatan main yang 
tadi dilakukan dan pengalaman –pengalaman apa yang diperoleh selama 
bermain.(Depdikmas, 2007, 8-18) 

Berdasarkan hasil penenlitian pada kegiatan pijakan setelah main yang 

dilakukan guru adalah memperingatkan  pada anak jika waktu telah 

habis dan ana-anak diminta bertanggung jawaab untuk membereskan 

mainan, setelah semua dibereskan menurut pengelompokan: bentuk, 

warna, jenis selanjutnya pendidik mengajak anak duduk melingkar dan 

mengadakan evaluasi yaitu menanyakan berapa jenis main yang telah 

dilakukan kemudian untuk memberi motivasi anak pendidik 

membubuhkan angka sesuai dengan jenis main yang dilakukan anak 

pada balik tangan anak atau gambar sesuai pada tema pada saat 

penelitian,tema nya mata sehingga anak disuruh memilih untuk diberi 

angka atau gambar mata.

Pada kegiatan pijakan setelah main ini ditutup dengan doa.Pada 



125

prinsipnya kegiatan pada pijakan selah main ini sesuai dengan rambu-

rambu yang ditetapkan hanya saja pada catatan lapangan tahap ini 

peneliti memberi istilah evaluasi karena saat menceritakan kegiatan yang 

telah dilakukan anak sama dengan kegiatan mengingat dan menghitung 

apa yang telah dilakukan anak.

Pada pijakan ini menggunakan waktu lebih singkat dari yang ditentukan 

yaitu 15 menit,hal ini dikarenakan pada saat membereskan anak secara 

erentak membereskan mainan sehigga pengunaan waktu lebih efisien.

8). Kegiatan makan bersama keluarga makan

Kegiatan makan bersama ini dilakukan bersama keluarga makan, 

istilah keluarga makan ini merupakan kelompok yang terdiri dari 

berbagai kelompok usia jadi bukan merupakan kelompok dalam kegiatan 

di sentra atau materi pagi.Pada PAUD Firdaus diprogramkan ada acara 

makan bersama bertujuan untuk melatih kemandirian anak dan melatih 

tanggungjawab anak dalam mengurus kebutuhan pribadinya, serta 

melatih anak untuk mau makan semua jenis makan yang disediakan. 

Waktu yang disediakan untuk makan bersama selama 30 menit karena 

menyesuaikan dengan kondisi anak cenderung makan lebih lama.Pada 

kegiatan makan ini diumpamakan makan dalam satu keluarga bersama 

pendidiksebagai orang tua, kegiatan ini diawali dengan berdoa, 

mengambil makanan secara bergantian dan anak dilatih bertanggung 

jawab atas makanan yang diambil. Kegiatan makan bersama akan 

ditutup dengan doa selesai makan bila semua anak sudah menyelesaikan 
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makannya . Bila masih ada yang belum selesai  ditunggu sampai 

makanan yang dipiring habis hal ini untuk melatih anak 

bertanggungjawab atas keputusan yang diambil anak saat mengambil 

makanan.

9) Sholat Berjamaah.

 Pada kegiatan ini diawali dengan membersihkan diri anak 

diwajibkan menggosok gigi kemudian mengambil air wudhu,dilanjutkan  

berganti pakaian dan sholat dhuhur berjamaah di musholla.Kegiatan ini 

merupakan kegiatan dalam penanaman tentang moral 

keagamaan.Sehubungan pusat PAUD Firdaus adalah PAUD yang 

berdasakan agama islam maka sudah sewajarnya dalam menanamkan 

sikap dan perilaku berkepribadian islami antara lain sholat tepat waktu 

dan berjamaah.untuk menanamkan nilai moral dan kepribadian pada 

anak ,perlu menggukanan contoh contoh  kongkrit.Hal ini sejalan dengan 

salah satu prinsip-prinsip  pembelajaran di taman kanak-kanak. Menurut 

Otib (2007: 7.17) menyatakan bahwa : 

contoh teladan dari seluruh aspek pendidikan ditampilkan oleh 
guru dalam rangka pengembangan nilai-nilai keagamaan bagi anak 
harus mampu dipersiapkan dengan baik sehingga anak mendapat 
pengetahuan yang komprehensip disaat mereka belajar.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa :Contoh atau keteladanan 

adalah hal yang penting ,misalnya agar anak dapat melaksanakan sholat 

maka perlu ada praktek sholat dengan cara yang benar sesuai dengan apa 

yang diajarkan secara konseptual.

10) Kegiatan Qiroati
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 Kegiatan Qiroati ini juga merupakan salah satu kegiatan dalam 

rangka pengembangan kemampuan bahasa  khususnya bahasa arab. 

Diharapkan dengan belajar membaca huruf hijaiyah anak akan lebih 

mudah mempelajari Al –Quran lebih dini sehingga dapat digunakan 

sebagai pedoman  bersikap dan berperilaku dalam kehidupan di

masyarakat.

Berdasarkan analisa  secara keseluruhan pada pelaksanan 

pembelajaran BCCT di pusat PAUD Firdaus International Preschool 

telah sesuaidengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam 

pembelajaran BCCT. Namun ada perbedaan dalam pelaksanaan tahapan . 

pada rambu-rambu pembelajaran BCCT yang dikeluarkan oleh 

Depatemen pendidikan Nasional (2007:8-18) menyebutkan bahwa 

urutan pelaksanan pembelajaran dengan pendekatan BCCT sebagia 

berikut: 1) Penataan lingkungan main; 2) Penyambutan anak; 3) main 

pembukaan(pengalaman gerakan kasar);4) Transisi; 5) Kegiatan Inti 

meliputi langkah-langkah : (a) Pijakan pengalaman sebelum main;(b) 

Pijakan pengalaman main setiap anak;(c) Pijakan pengalaman main;(d) 

makan bekal Bersama;(e) kegiatan penutup. 

Sedangkan dalam pelaksanaan BCCT di pusat PAUD Firdaus 

pembelajarannya  dikembangkan menjadi beberapa kegiatan yaitu: 1) 

Penyambutan anak ; 2) opening circle; 3) materi pagi; 4) Snack Time; 5) 

main bebas ;6) Main di sentra (dengan pijakan-pijakan); 7) makan 

dengan keluarga makan; 8) Sholat Berjamaah; 9) Qiroati; 10) pulang ke 
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rumah.

Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada PAUD Firdaus 

tersebut dikarenakan  tersedianya waktu yang lama dalam proses 

pembelajaran  pada PAUD Firdaus Pembelajaran dimulai pukul 07.30 

sampai dengan pukul 14.00, sehingga dapat merancang pembelajaran 

yang lebih banyak yaitu adanya pembelajaran makan, sholat berjamaah 

dan Qiroati. Sedangkan rambu-rambu pembelajaran dengan pendekatan 

BCCT yang ditetapkan waktu yang digunakan untuk pembelajaran hanya 

2 jam 30 menit.jadi bila pembelajaran dimuali pukul 07.30 maka akan 

selesai pada pukul 10.00. Sementara pada PAUD Firdaus pembelajaran 

dimulai jam.07.30 dan brakhir sampai jam 14.00 sehingga waktu ayang 

digunakan untuk belajar ada 6 jam. 

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan waktu yang panjang tidak 

semua anak akan mengikuti dengan penuh kegiatan yang dilakukan 

karena ada beberapa anak saat kegiatan pembelajaran  tidak mengikuti 

tetapi berada di kantor sedang minum susu dan ada yang tiduran. 

Hal ini menunjukkan ada perbedaan kemampuan fisik anak sehingga 

berpengaruh pada anak dalam mengikuti pembelajaran.Bila kebiasaan 

ini tidak di antisipasi akan mempengaruhi semangat pada anak lain.

11) Evaluasi

Berdasarkan paparan hasil penelitian, evalusi pembelajaran yang 

dilakukan Pusat PAUD Firdaus Internasionl Preschool sudah sesuai 

dengan pedoman evaluasi perkembangan anak. Evaluasi  dlakukan 



129

dengan observasi kegiatan serta porto folio atau hasil karya anak. Dari 

hasil evaluasi tersebut selanjutnya pendidik membuat catatan-catatan 

hasil perkembangan yang telah dicapai anak, dan dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan dan perencanaan kekiatan pembelajaran selanjutnya.

 Laporan perkembangan anak di pusat PAUD Firdaus dilakukan 

setiap semester. Laporan perkembangan anak dalam bentuk uraian 

singkat/narasi. Pada saat mendesak pihak firdaus juga memberi laporan 

kepada orang tua  bila ada kasusu yang harus segera diatasi. Adapun hal-

hal yang dilaporkan antara lain : perkembangan kemampuan anak dalam 

moral dan nilai-nilai agama, fisik, bahasa, sosial emosional dan seni.

Prestasi belajar anak yang telah dicapai setelah penerapan pendekatan 

BCCT dapat dilihat dari Progress Report anak yang dibuat untuk tiap 

tengah semester. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan pada satu 

kelompok yang diberi nama Big Yellow Three, anggota Big Yellow Three

terdiri dari sembilan anak usia mereka antara 4-5 tahun.

Progress Report yang disusun merupakan laporan 

perkembangan anak yang berbentuk narasi, tidak berbentuk angka atau 

huruf. Adapun indikator-indikator yang dituangkan dalam progress 

report adalah penjabaran dari aspek-aspek perkembangan anak usia dini 

meliputi 1) moral dan nilai-nilai agama 2) sosial, emosional dan 

kemandirian 3) bahasa 4) kognitif 5) fisik dan motorik 6) seni.

Pelaksanaan penilaian pada aspek-aspek tersebut dilaksanakan pada 

saat kegiatan bermain pada sentra-sentra, kemudian dirangkum menjadi 
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laporan tiap tengah semester. Kutipan rapot pada lampiran ini 

merupakan kutipan rapor pada akhir semester.

Laporan perkembangan anak yang berbentuk anekdot. Dalam penilaian 

perkembangan anak di pusat PAUD Firdaus International Preschool 

dengan memberi predikat 1) ”Jarang” yang disingkat ”J” 2) ”Kadang-

kadang” yang disingkat dengan ”K” 3) ”Dapat” yang disingkat dengan 

huruf  ”D” Istilah tersebut merupakan jawaban tiap unsur-unsur 

perkembangan anak yang ada. Predikat atau singkatan tersebut 

mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

1) Jarang ” J” mempunyai pengertian :

- Baru sekali muncul

- Baru mulai

- Baru mengenal

- Perlu dimotivasi

- Perlu bimbingan

2) Kadang-kadang ”K”, mempunyai pengertian :

- Lebih sering muncul dari pada tidak

- Lebih sering mampu dari pada tidak

3) Dapat ”D” mempunyai pengertian :

- Sudah paham dan mampu

- Sudah terbiasa

Berdasarkan progress report pada semester dua tahun ajaran 

2007/2008 pada sembilan anak yang menjadi pengamatan dan hasil 
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wawancara dengan orang tua dan guru. Kemampuan anak setelah 

mengikuti pendidikan anak usia dini dengan pendekatan BCCT yang 

paling menonjol perkembangan potensinya adalah anak dengan kode 5 

kemudian 8. Untuk anak nomor 5 dan 8 pernyataan guru/pendidik 

sebetulnya kemampuannya hampir sama namun untuk anak nomor 5 

nampak lebih menonjol dalam merespon bila ditanya oleh orang dewasa. 

Walaupun menurut laporan progress report anak nomor 8 mendapatkan 

penilaian ”dapat” atau ”d” lebih banyak. Setelah anak nomor 8 urutan 

selanjutnay berturut-turut nomor : 1, 9, 2, 7, 3, 4, 6.

2. Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Setelah Penerapan Pendekatan 

BCCT 

Pembahasan tentang perilaku dan kemampuan dasar anak setelah 

penerapan pendekatan BCCT sebagai hasil penelitian ini, maka kawasan 

perilaku dan kemampuan dasar anak yang didiskripsikan berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru maupun dengan orang tua anak dibahas 1) perilaku 

anak, dan 2) Kemapuan dasar anak.

Di dalam kawasan perilaku dan kemampuan dasar anak setelah 

pelaksanaan pendekatan BCCT di PAUD Firdaus International Preschool

Banjarnegara disajikan pengkategoriannya yang mengacu pada Acuan Menu 

Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generik) 

dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLS dan Pemuda 

Depdiknas tahun 2002 dan kurikulum 2004 Standar Kompetensi Taman 
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Kanak-Kanak dan Raudatul Athfal Depdiknas ,Serta Program Pelaksanaan 

Kegiatan Bermain Sambil Balajar Integrasi Pendidikan Agama dengan 

Pendekatan BCCT, PAUD Istiqlal Jakarta. Adapun ketegori yang ditemukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Kategori Perilaku

Kategori pengembangan perilaku anak yang dilakukan dengan prinsip 

pembiasaan berperilaku dengan menerapkan pendekatan BCCT berdasar 

pada : moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional dan kemandirian. 

Adapun pembiasaan-pembiasaan yang dikembangkan meliputi :

1) Kawasan moral dan nilai-nilai agama 

Setelah pelaksanaan pendekatan BCCT di pusat PAUD International 

Preschool Banjarnegara ini ditemukan adanya sebagai berikut : a).Berdo’a 

sebelum dan sesudah malakukan kegiatan b) Mengucap salam, menjawab 

salam, silaturahmi, sabar dan iklas c) Senang menirukan gerakan ibadah 

secara sederhana d) Dapat mengikuti sholat berjamaah dengan iklas e) 

Senang mengikuti tugas sebagai pemimpin sesuai kemampuan f Menutup 

hidung dan mulut bila bersin, batuk dan menguap dengan bimbingan Alloh 

g). Berbicara dengan suara yang ramah dan teratur h) Mendengar orang 

tua/teman yang berbicara dengan sopan i) Mau menyapa dan menjawab 

sapaan dengan ramah j) Tidak mengganggu teman dan mau mengalah.

Perilaku yang dimiliki anak tersebut pada hakekatnya adalah 

merupakan pembinaan kehidupan beragama (Danusastro; 1988:77). Hal ini 

bertujuan untuk menanamkan kehidupan beragama sedini mungkin. 
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Berkaitan dengan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pemahaman 

tentang kemauan dan perilaku beragama harus ditanamkan sejak usia dini. 

2) Kawasan sosial emosional dan kemandirian meliputi : a) Berani dan 

mempunyai rasa ingin tahu yang besar b) bertanggungjawab atas tugas 

yang diberikan oleh guru c) mengembalikan mainan ketempatnya setelah 

bermain d) membersihkan diri sendiri dengan bantuan ; menggosok gigi, 

mandi, buang air dll e) memberi dan meminta maaf dengan bimbingan 

Allah f) mengetahui barang milik sendiri dan milik orang lain dengan 

petunjuk Allah g) mampu bermain dan bersilaturahmi dengan teman 

sebaya dan orang dewasa h)mengenal dan menjaga barang milik sendiri 

i)mengenal barang milik orang lain j)menggunakan barang orang lain 

dengan hati-hati k)terbiasa untuk disiplin ke sekolah tepat waktu dengan 

bimbingan Allah 12) mau membagi miliknya, misalnya : makanan, 

mainan, dll 13) meminjamkan miliknya dengan senang hati dan iklas 14) 

membantu membersihkan lingkungannya seperti membuang sampah 

pada tempatnya 15) berhenti bermain pada waktunya 16) senang 

mematuhi peraturan yang disepakati dengan iklas tanda taat kepada 

Allah 17) bersabar untuk antri dalam kegiatan bermain 18) dapat dan 

senang menolong orang lain untuk ibadah kepada Allah. Seluruh 

perilaku yang ditemukan pada diri anak tersebut merupakan salah satu 

bentuk kepribadian anak yang amat baik. Jika kepribadian yang 

terbentuk sejak usia dini dapat berkembang dengan baik sampai usia 

dewasa maka diharapkan muncul sumber daya manusia yang 
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berkepribadian unggul.

b) Kategori Kemampuan Dasar

Kategori kemampuan dasar yang dimiliki anak setelah penerapan 

pendekatan BCCT dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang 

dipersiapkan oleh guru untuk mencapai kemampuan tertentu sesuai

dengan tahap perkembangan anak. Pengembangan kemempuan 

tersebut meliputi :

(1) Bahasa

Sejumlah kemampauan yang dikategorikan sebagai 

kemampuan berbahasa yang dimiliki anak tersebut merupakan bagian 

dari perkembangan anak yang amat penting . Dengan kemampuan 

bahasa yang baik akan memberi kemudahan anak dalam pemecahan 

masalah dan dapat mengrangi hambatan komunikasi baik dengan 

teman sebaya dan orang tua.

Pendekatan BCCT dengan menggunakan sistim sentra sangat 

mendukung perkembangan bahasa anak. Saat anak bermain di sentra 

bersama teman sebaya secara tidak disadari anak dapat menambah 

perbendaharaan kata yang dimiliki. Guru/pendidik menggunakan 

metode cerita dan membacakan buku juga sangat mendukung 

perkembangan bahasa anak.Hal tersebut mendukung pendapat 

Kartono (1986;130), sedikit banyaknya perbendaharaan bahasa anak 

sangat bergantung pada lingkungan budayanya, yaitu faktor orang tua 

dan sekolah serta lingkungannya.Kartono menjelaskan bahwa pada 
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masa pra sekolah anak-anak tidak memerlukan pelajaran dan instrksi-

instrksi dalam hal berbicara , tetapi mereka belajar melalui 

mendengar dan meniru. Memberi teladan atas segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi anak jauh lebih efektif daripada penejelasan panjang 

lebar. Dalam pengembangan bahsa anak di Firdaus para 

guru/pendidik selalu memberikan contoh komunikasi dengan 

menggunakan bahasa yang sopan, baik pada sesama guru maupun 

pada anak-anak. Hal tersebut merupkan salah satu cara dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak.

(2) Kognisi

Kemampuan dasar kognisi merupakan kemampuan yang dibawa 

sejak lahir bahkan telah ditentukan sejak pembuahan. Pengembangan 

kemampuan kognisi  bertujuan mengembangkan kemampuan 

berpikir anak dalam mengolah perolehan belajar , dapat menemukan 

bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak 

untuk mengembangkan kemampuan logika matematis dan 

pengetahuan akan ruang,waktu serta mempunyai kemampuan untuk 

memilah-milah ,mengelompokkan serta mempersiapkan pemampuan 

berpikir teliti.(Depdiknas,2004:7).

Pelaksanaan pengembangan kemampuan kognisi yang telah 

dilakukan   PAUD Firdaus International Preshcool telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan dalam 

pengembangan kognisi seperti yang telah ditetapkan , para 
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guru/pendidik PAUD di Firdaus merancang pembelajaran disesuaikan 

dengan kodisi lingkungaan  dan alat permainan edukatif yang relevan 

dengan pengembangan kognisi anak.dengan menggunakan 

pendekatan BCCT guru menjadi lebih mudah dalam merancang 

pembelajaran. Dalam pengembangan. kemampuan kognisi dilakukan 

di semua sentra , pada masing-masing sentra akan berbeda dalam 

penyajian jenis main maupun indikator yang akan dicapai.Dengan 

prinsip belajar dan bermain dengan pendekatan BCCT ini akan 

mendukung perkembangan kognisi  seorang anak. Hal ini mendukung 

pendapat Vygotsky(Mayke.S,2001) bahwa ” bermain mempunyai 

peran langsung terhapad perkembangan kognisi seorang anak”. Jadi 

bermain merupakan sebuah kebutuhan bagi anak dalam 

mengembangankan seluruh kemampuan dasar yang dimiliki untuk 

mencapai tahap yang diinginkan.

(3) Fisik/motorik

Pengembangan kemampua fisik /motorik ini bertujuan : untuk 

memperkenalkan dan melatih gerak kasar/halus , meningkatkan 

mengelola ,mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta 

meningkatkan ketrapilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga 

pertumbuhan jasmani yang kuat ,sehat dan trampil .(Depdiknas, 

2004 :7)Pelaksanaan dengan pendekatan BCCT dalam rangka 

pengembangan kemampuan  fisik/motorik anak berdasa pada 

tahapan-tahapan pengembangan fisik . Kegiatan senam pagi dalam 



137

opening circle merupakan salah satu cara pengembangan kasar, 

sedangankan pengembangan motorik halus dilakukan pada setiap 

kegiatan dan sentra. Pada sentra musik dan olah tubuh  lebih 

dipertajam namun dalam pelakasanaannya mempertimbangkan 

perbedaan  kemampuan fisik anak. Dengan menggunakan alat-alat 

musik maupun olahraga anak akan bebas bergerak sesuai dengan 

kehendaknya dalam hal ini mengadakan pengamatan sambil 

memberikan pijakan pijakan pada anak yang memerlukan.

Berdasarkan hasil penelitian tahapan kemampuan  yang telah 

dapat dilakukan anak merupakan pengembangan motorik kasar 

maupun halus berdasarkan inidikator pengembangan fisik/motorik  

yang telah dirtentukan dalam kurikulum. Dalam pelaksanaannya 

dalam pengembangan kemampuan fisik motorik yang dicapai anak 

dilatihkan secara bertahap dan berulang-ulang sesuai dengan 

kemampuan anak. Pengembangan kemampuan fisik motorik yang 

dimaksud disini adalah baik motorik kasar maupun motorik halus.

(4) Seni

Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat mampu 

menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, 

mengembangkan kepekaan dan dapat menghargai karya yang 

kreatif.Pengembangan kemampuan anak di bidang seni dengan 

pembelajaran di sentra  dengan pendekatan BCCT sangatlah efektif 

anak akan bebas berekpresi dengan berdasar pada rambu-rambu yang 
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telah diberikan pendidi/guru. Pelaksanaan pengembangan 

kemamapuan seni di fokuskan di sentra musik dan olah tubuh serta 

pada sentra seni dankreatifitas. Dengan menggunakan alat-alat musik 

yang ada anak mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai 

gagasan imajinasi dengan berbagai media atau bahan menjadi satu 

karya seni. Selain di sentra musik dan olah tubuh, sentra seni dan 

kreatifitas pelaksanaan pengembangan seni juga dilaksanakan pada 

sentra lain , menyanyi membaca sajak, puisi , menggambar  

merupakan bagian dari pengembangan seni.

 3. Kekuatan dan kelemahan Pendekatan BCCT

a. Faktor-faktor kekuatan BCCT meliputi ;

1. Rekruitmen guru/pendidik yang akan mengajar di Pusat PAUD Firdaus 

betul-etul diseleksi untuk melihat kemampuan baik akademik maupun 

komitmen terhadap pendidikan anak usia dini. Terbukti dari 40 puluh 

pendartar yang diterima hanya sepuluh guru.ini menunujukkan bahwa 

guru/pendidik yang diterima di PAUD Firdaus merupakann guru yang 

berkemampuan dalam pendidikan anak usia dini.

2. Manajemen yang baik . penyelenggaran PAUD sangat mememerlukan 

pengelolan yang sesuai dengan prosedur yaitu dari perencanaan 

pengorganisasian pelaksanan dan kontrol. Pembagian tugas yang jelas 

akan mempermudah dalam pelaksanaan tugas adanya pembagian tugas 

rangkap dikarenakan keterbatasan personal yang ada.
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3.  Kedisiplinan guru dalam bersikap baikdan berkata  melaksanakan tugas 

dan adanya kesamaan persepsi dalam mengadapi anak. sangat 

mendukung pelaksanaan pembelajarandengan pendekatan BCCT.

4. Program Belajar.

Program belajar yang disusun sesuai dengan aspek-aspek perkembangan 

anak yang mengacu pada kurikulum KTSP dan Menu Generik Untuk 

pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran dengan pendekatan BCCT 

dengan sistim sentra sangat mudah diikuti bagi anak sehingga anak tidak

merasakan bahwa dirinya sedang belajar karena dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan prinsip belajar seraya bermain

5 .Sarana Belajar

Pendekatan BCCT dengan sistim sentra dalam menyediakan bahan dan 

alat main harus menyesuaikandengan kondisi anak, dan alat main yang 

tersedia adalah alat main yang edukatif.Kelengkapan saran bermain serat 

kesesuaian jumlah antar alat main dengan anak juga sangat mendukung 

pembelajaran dengan BCCT. Di Pusat PAUD Firdaus APE yang tersedia 

sangat lengkap sehingga memudahkan guru dalam menata lingkungan 

main.

6. Partisipasi Orang tua.

Salah satu prinsip pembelajaran dengan Pendekatan BCCT adalah 

melibatkan orang tua dan keluarga sebagai  satu kesatuan proses 

pembelajaran mendukung pembelajaran di rumah. Sejak dengan model 

pembelajaran yang ditawarkan pihak penyelenggar dari awal dibukanya 
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PAUD Firdaus orang tua sudah sangat tertarik , sehingga orang tua 

sangat mendukung program-program yang diselenggarakan oelh PAUD 

Firdaus.

Dari paparan pembahasan hasil turunan penelitian di atas bahwa pusat 

PAUD International Preschool Banjarnegara dalam upaya mengembangkan 

kemampuan dasar anak telah melaksanakan kegiatan dengan melalui tahapan-

tahapan sesuai dengan prosedur pendekatan BCCT, sehingga pelaksanaan BCCT

di PAUD Firdaus International Preschool sudah dapat digunakan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan pendekatan BCCT. Namun pelaksanaan BCCT belum 

sempurna, masih ada kelemahan. 

b) Kelemahan yang ada dalam pelaksanaan BCCT pada Pusat PAUD 

Firdaus International Preschool meliputi :

(1) Agar pelaksanaan BCCT dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang 

telah dilakukan sangat memerlukan tempat yang luas sesuai dengan 

sentra-sentra yang diperlukan. Kenyataannya pada pelaksanaannya ada 

ruang yang berfungsi ganda. Satu ruang digunakan untuk opening circle 

kemudian untuk materi pagi, setelah itu untuk kegiatan makan siang. 

Musholla juga digunakan untuk kegiatan sentra ibadah. Seyogyanya 

musholla hanya untuk kegiatan ibadah Shalat dan Qiroati saja.

(2)  Laporan Perkembangan anak dalam bentuk anekdot/ narasi, format yang 

dibuat untuk evaluasi semua sentra sehingga setiap aspek perkembangan 

anak dituangkan dalam format evaluasi. Bila format tersebut hanya 

digunkan dalam evaluasi sentra tidak menimbulkan tumpang tindih, 
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tetapi dalam format progress report yang dibuat formatnya sama 

sehingga terjadi tumpang tindih dalam tiap aspeknya

(3) Guru atau pendidik PAUD , diperlukan pendidik yang profesional dan 

mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Guru 

akan melaksanakan tugas dengan lebih baik jika tidak dibebani tugas 

tambahan diluar yaitu tugas-tugas kelemagaan. Sehingga guru/pendidik 

akan fokus terhadap  proses pembelajaran.

 (4) Pelaksanaan Pembelajaran untuk anak usia dini dengan kegiatan bermain 

sambil nelajar memerlukan sarana dan prasarana yang tidak 

sedikit,setidaknya memenuhi rasio antar jumlah mainan dan 

anak,sehingga , memerlukan banyak jenis dan macamnya 

konsekuensinya memerlukan beaya yang tidak sedikit.

(5) Pembelajaran sistim sentra memerlukan sejumlah guru sentra selaku yang 

bertanggung jawab pada sentra yang dibukua.Berdasarkan pengamatan 

pada sentra musik dan olah tubuh memerlukan lebih daris atu guru 

mengingat dalam anak memerlukan bimbingan tersendiri untuk jenis 

permainan tertentu.

(6) Pelaksanaan pembelajaran BCCT memerlukan waktu yang lama sehingga 

anak-anak yang daya tahan fisiknya kurang bagus akan cepat merasa 

lelah danbosan sehingga sering ada anak yang tidak mengikuti 

pembelajaran di sentra

(7) Proses pembelajaran di sentra dapat berjalan sesuai dengan prosedur 

pada kelompok usia 3 tahun ke atas. Pada anak dibawah usia tersebut 
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pelaksanaan pembelajaran dengan sentra masih banyak kendala, pada 

anak usia ini dalam bermain masih memerlukan pengawasan yang 

ketat,sehingga pembelajaran di sentra belum dapat optimal.

(8)  Keterbatasan ruang akan mempengaruhi dalam penataan lingkungan main. 

Ruang yang digunakan untuk dua atau tiga fungsi akan menyulitkan guru 

untuk menata lingkungan main.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam bab ini, diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian, yang 

di dalamnya memuat tentang kesimpulan penelitian, implikasi dan saran.

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada paparan hasil penelitian dapat dikemukakan  

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pusat PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara dalam rangka 

mengembangkan kemampuan anak dengan menggunakan pendekatan  

Beyond Centers and Circles Time (BCCT) atau disebut juga  Lebih Jauh 

Tentang Sentra dan Saat lingkaran.Untuk kegiatan inti sentra Pusat 

PAUD Firdaus sudah sesuai dengan prosedur. Sedangkan adanya 

tambahan kegiatan yaitu kegiatan materi pagi, makan bersama keluarga 

makan dan sholat berjam’ah serta qiroatidisebabkan karena pelaksanaan 

pembelajaran di Pusat PAUD Firdaus diintegrasikan dengan pendidikan 

agama islam dan waktu pembelajaran lebih lama dari pada ketentuan 

pada rambu-rambu pebelajaran BCCT.Tambahan kegiatan tersebut 

sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran BCCT.Ciri pendekatan 

BCCT ini melalui pemberian pijakan-pijakan (scaffolding) meliputi : 

pijakan lingkungan main, pijakan lingkungan sebelum main,pijakan 

selama anak main, pijakan setelah main.. pijakan-pijakan tersebut 
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bertujuan untuk membangun konsep,aturan,ide,pengetahuan anak.

PAUD Firdaus Internatinal Preschool  Banjarnegara dalam 

pelaksanaan   BCCT dengan menggunakan prinsip bermain sambil 

belajar yang diintegrasikan dengan pendidikan agama pada setiap 

kegiatannya. Pendekatan ini dipandang sangat efektif dalam rangka 

pengembangan kemampuan dasar anak dan sekaligus dalam rangka 

pembentukan aklakul karimah . Namun demikian pendekatan ini juga 

memerlukan sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan guru/ 

pendidik  yang profesional.

2. Perilaku dan kemampuan dasar yang nampak pada anak setelah 

pembelajaran dengan pendekatan BCCT di Pusat PAUD Firdaus 

International Preschool terdiri dari a). Kategori perilaku yang meliputi : 

Moral dan nilai agama, sosial emosional dan kemandirian b). Kategori 

kemampuan dasar meliputi : bahasa, kognitif, fisik /motorik, seni.

Pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak pelaksanannya 

terintegrasi pada semua kegiatan baik dari kegiatan penyambutan anak, 

opening circles, materi pagi, bermain di sentra-sentra, keluarga makan 

dan qiroati.

3.   Kelemahan pelaksanaan pendekatan BCCT pada Pusat PAUD Firdaus  

International Prschool meliputi:

a) Kurangnya tenaga administrasi sehingga guru / pendidik tugasnya 

tidak hanya mengajar tetapi juga melaksanakan tugas-tugas 

adminstrasi.
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b) Pembelajaran dengan pendekatan BCCT memerlukan ruang yang 

banyak.

c)  Laporan kemajuan anak yang disebut Progress report dalam 

menyusun indikator penilaian masih tumpang tindih pada setiap 

sentra.

B. Implikasi

Kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan mempunyai 

sejumlah implikasi penting terhadap upaya untuk meningkatkan keefektifan 

pendidikan anak usia dini di Pusat PAUD Firdaus International Preschool 

pada khususnya dan pendidikan usia dini pada umumnya.Untuk itu 

penyelenggara PAUD untukuntuk lebih memperhatikan :

1. Melaksankan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT 

untuk mengembangkan aspek moral,nilai agama, sosial emosional dan

kemandirian serta kognitis fisik/motorik dan seni.

2.  Lebih meningkatkan hubungan dialogis dengan orang tua murid 

3. Untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak perlu 

peningkatan kompetensi guru/pendidik secara brkelanjutan.

4. Optimalisasi sarana prasarana yang  untuk mendukung pembelajaran.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan serta implikasi hasil penenlitian dikemukakan 

beberaa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang pendidikan anak usia dini , kepada orang 

tua,masyarakat,dan lembaga terkait tentang pentingnya pendidikan bagi 
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anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun.

2. Perlunya adanya hubungan dialogis antar guru, orang tua penyelenggara 

PAUD, agar  tidak terjadi pemaksaan orang tua agar anak dapat membaca, 

menulis berhitung tetapi belajar di PAUD adalah untuk dikembangkan 

semua kemampuan dasar yang dimiliki anak.

3. Perlunya meningkatkan kemampuannya pendidik untuk memdukung 

pelaksanaan pembelajaran pada Pusat PAUD Firdaus International 

Preschool Banjarnegara.

4. Penambahan personalia sebagai tenaga admistrasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada PAUD  Firdaus 

International Preschool adalah hal yang mendesak.

5. Perlu ditinjau kembali bentuk progress report anak agar dapat disajikan 

dengan efektif dan efisien

6. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif yang lebih menekankan pada 

proses , maka bagi peneliti lain perlu melakukan penelitian serupa , agar 

pendidikan anak usia dini lebih memperoleh tempat baik bagi penentu 

kebijakan,pemerhati pendidikan dan masyarakat.
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RENCANA PROGRAM KEGIATAN BELAJAR 2007-2008
FIRDAUS INTERNATIONAL PRESCHOOL  

No Bulan Bahasan Inti Tema 
Hasil 

Rumusan

Tema GBPKB Kegiatan Penunjang Penanggung
jawab

1. Juli Sekolahku 
Karunia Alloh

Firdaus 
Tempatku 
Bermain 
dan 
Belajar

 Aku
 Pekerjaan
 Memperingati 

Hari Anak

Menggambar 
bersama

 Lomba Anak

2. Agustus Aku dan 
Keluargaku 
hamba Alloh

Alhamduli
lah aku 
punya 
keluarga

 Keluargaku
 Negaraku
 Memperingati 

HUT RI
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WEBBING LESSON PLAN BIG YELLOW 
BULAN JULI 2007
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DAFTAR NAMA PENDIDIK PUSAT PAUD
 FIRDAUS INTERNATIONAL PRESCHOOL 

BANJARNEGARA TAHUN 2007/2008
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DAFTAR GURU FIRDAUS INTERNATIONAL PRESCHOOL
KECAMATAN BANJARNEGARA

KABUPATEN BANJARNEGARA

N0
NAMA 
LENGKAP

TEMPAT 
TANGGAL 
LAHIR

PENDIDIK
AN 
TERAKHI
R

TGS

TMT 
DI 
PAU
D

ALAMAT 

1
Samsiyah

Banjarnegara, 
26 Oktober 
1973

S1 
Pendidikan. 
Biologi 
1999

K.S
10 
Juni 
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

2
Jihan 
Fibriana 
Sofuro

Banjarnegara,
11 Februari 
1977

S1 H.I 
2003

Guru 
sentra

10 
Juni 
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

3
Eva 
Ratriyani

Banjarnegara,
27 Agustus 
1983

D3 Adm. 
R.S 2004

Guru 
sentra

10 
Juni 
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

4
Risa 
Rofianti

Banjarnegara,
20 Mei 1987

SMU 2005
Guru 
sentra

10 
Juni 
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

5 Lian Fiany
Banjarnegara,
27 Maret 
1984

D2 PGTK
Guru 
sentra

10 
Juni 
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

6
Dwi 
Darawati

Banjarnegara, 
16 Agustus 
1976

D3 
Perikanan 
1998

Guru 
sentra

10 
Juni 
2006

Jl. D.I
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

7
Pudji Ari 
Susanti

Banjarnegara,
13 September 
1985

D2 PGSD 
2005

Guru 
sentra

10 
Juni 
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

8
Diah Arini 
Budhi 
Utami

Banjarnegara, 
29 Maret 
1980

D3 B. 
Inggris 
2002

Guru 
sentra

10 
Juni
2006

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

9
Ipung 
Listyorini

Banjarnegara, 
28 Februari 
1980

S1 
Pertanian 
2003

Guru 
sentra

16 
Juli 
2007

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara

10 Tri Setiadi
Banjarnegara,
24 Maret 
1983

Mahasiswa 
D2 PGSD 
UT Sm. V

Guru 
sentra

16 
Juli 
2007

Jl. D.I 
Panjaitan No. 
33 
Banjarnegara
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NAMA ANAK DIDIK PAUD 
FIRDAUS INTERNASIONAL PRESCHOOL

 BANJARNEGARA TAHUN 2007/2008



160

DAFTAR ANAK DIDIK 

FIRDAUS INTERNATIONAL PRESCHOOL

TAHUN AJARAN 2007/2008

SMALL BLUE (2-3,5)

SMALL BLUE 1 SMALL BLUE 2

RISA/LIAN

1. Aqiila (2,3)

2. Zakkiy (2,9)

3. Farhan (3,1)

4. Faris (3,1)

5. Gozali (3,1)

6. Asraf (3,4)

7. Yaya (3,4)

8. Ara (3,4)

9. Lisha

WIWIK/IPUNG

1. Arkan (3,7)

2. Noval (3,8)

3. Dilla (3,8)

4. Lintang ( 3,9)

5. Zahra (3,9)

6. Salsa (3, 5)

7. Isma (3,5)

8. Rio (3,5)

9. Rora (3,5)

BIG YELLOW (3,10-4,10)

BIG YELLOW 1 BIG YELLOW 2 BIG YELLOW 3

JIHAN/TRI

1. Rafi (3,10)

2. Hazza (3,11)

3. Zafa (3,11)

4. Arya (3,11)

5. Yudha (3,11)

6. Afran (3,11)

7. Nafi (4,2)

EVA

1. Dhia (3,11)

2. Anya (4)

3. Ghani (4)

4. Thira (4)

5. Aurell (4,2)

6. Alif (4,2)

7. Hilmi (4,4)

8. Aci (4,4)

SHANTI

1. Aza (4,4)

2. Baim (4,5)

3. Abin (4,6)

4. Narda (4,6)

5. Najwa (4,7)

6. Bima (4,8)

7. Neta (4,8)

8. Pasya (4,9)
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9. Lasta (4,10)

BIG GREEN (5 - 6,5)

BIG GREEN

UUT

1. Nadia (4,11)

2. Banyu Biru (5)

3. Syafiq (5)

4. Tiara (5,1)

5. Attia (5,1)

6. Aish (5,2)

7. Naufal (5,4)

8. Andika (5,4)

9. Shaadra (5,4)

10. Farras (5,9)
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PANDUAN WAWANCARA DAN OBSERVASI
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Pedoman Wawancara, Observasi dan Pencatatan Dokumen

A. Pedoman Wawancara

1. Tujuan

Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang :

a. Pelaksanaan BCCT 

b. Sejauh mana BCCT dapat menggambarkan perilaku dan kemampuan 

dasar

c. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BCCT.

2. Informasi

Kegiatan ini menggali informasi dan sumber antara lain:

a. Kepala Sekolah

b. Urusan Kurikulum

c. Koordinator guru PAUD

d. Guru sentra

e. Penyelenggara

f. Orangtua

3. Kisi-kisi pedoman wawancara terdapat pada tabel
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KISI-KISI PANDUAN WAWANCARA

Sumber/Responden Tema Pertanyaan

A

B.

Kepala Sekolah

Urusan 
Kurikulum

1. Diskripsi Pusat 
PAUD Firdaus 
International
Preschool

2. Pembagian Tugas

3.  Kurikulum 
Pembelajaran dan 
pengembangan

4  Pengembangan 
perilaku dan 
kemampuan dasar.

1.1. Bagaimana sejarah berdirinya Pusat 
PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara.

1.2  Bagaimana Struktur organisasi 
PAUD Firdaus.

1.3  Bagaimana sarana prasarana Pusat 
PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara.

1.4  Bagaimana kondisi anak didik di 
Pusat PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara.

1.5  Bagaimana kondisi guru/pendidik 
pada PAUD  Firdaus International 
Preschool Banjarnegara.

2.1 Bagaimana cara pembagian tugas 
bagi guru/penduduk PAUD di Pusat 
PAUD Firdaus International 
Preschool

2.2 Apakah tugas yang dibebankan pada 
guru secara bergilir?

2.3 Adakah tugas lain yang dibebankan 
pada guru/ pendidik selain mengajar?

2.4 Apa kendala  dalam membagi tugas 
untuk guru/pendidik PAUD?

3.1  Bagaimana kurikulum pembelajaran 
di Pusat PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara

3.2 Bagaimanakah karakteristik 
pengembangan kurikulum di Pusat 
PAUD Firdaus International 
Preschool Banjarnegara

3.3 Bagaimanakah penyusunan program 
pembelajaran di pusat PAUD Firdaus 
International Preschool.

4.1 Bagaimana pelaksanaan 
pengembangan perilaku dan 
kemampuan dasar.
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C.

E.

Guru Sentra

Pengurus 
PAUD/Penyele
nggara PAUD

5. Penerapan BCCT

6.  Langkah-langkah 
BCCT

7.. Evaluasi 
Pembelajaran

8. Rekruitmen 
guru/pendidik PAUD

9. Pengembangan 
Kemampuan Guru

5.1 Sejak Kapan menerapkan BCCT
5.2 Berapa sentra yang dibuka di Pusat 

PAUD International Preschool
5.3 Apakah kegiatan yang dilaksanakan 

sesui dg langkah dalam pendekatan 
BCCT? 

5.4  Apakah langkah dalam pendekatan 
BCCT dapat diterapkan pada semua 
kelompok

5.5 Bagaimana Kelebihan dan 
Kelemahan BCCT.

6.1 Bagaimana langkah-langkah pijakan 
lingkungan main

6.2 Bagaimana langkah pengalamanan 
sebelum main

6.3 Bagiamana langkah-langkah 
pengalaman selama main.

6.4 Bagaimana langkah setelah main.

7.1 Bagaimana bentuk evaluasi pada 
pendekatan anak usai dini dengan 
pendekatan BCCT

7.2 Kapan Evaluasi dilaksanakan
7.3 Bagaimana bentuk buku laporan 

perkembangan anak.

8.1 Bagaimana Rekruitmen 
Guru/Pendidik PAUD dan Tenaga 
Administrasi

8.2 Syarat menjadi Guru/Pendidik PAUD

9.1 Apakah ada program mengikut-
sertakan guru dan meningkatkan 
kompetensi.

9.2 Apakah semua guru memiliki 
kesempatan untuk memperluas 
wawasan untuk mendukung 
pembelajaran.

9.3 Adakah relevansi diklat/pelatihan 
yang diikuti guru dengan pendektan 
BCCT.



166

F. Orangtua/murid

10. Penyediaan Sarpras

11. Keterlibatan orang 
tua peserta didik

10.1 Bagaimana menyiapkan sarpras  
untuk kegiatan pembelajaran.

 10.2  Siapa saja yang terlibat dalam  
pengadaan sarpras ?

11.1 Apakah ada pertemuan antara 
orangtua dan penyelenggara PAUD

11.2 Apakah ada pemberitahuan tentang 
pendekatan yang digunakan untuk 
pembelajaran.

11.3 Apakah selalu menerima Jadwal 
kegiatan dan pusat PAUD Firdaus 
International Preschool

11.4 Bagaimana Perilaku anak setelah    
mengikuti pembelajaran di PAUD.
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Pedoman Observasi

1. Tujuan Observasi

a. Memperoleh tentang keadaan Pusat PAUD Firdaus International Preschool 

Banjarnegara

b. Trianggulasi di dalam meningkatkan validitas hasil wawancara.

2. Sasaran

a. Pusat PAUD Firdaus International Preschool Banjarnegara

3. Kisi-kisi

a. Ruang Kepala Sekolah dan Guru/pendidik

b. Ruang pembelajaran atau sentra-sentra yang digunakan untuk pembelajaan

c. Ruang-ruang lainnya

d. Proses pembelajaran pada kelompok Big Yellow Three Pusat PAUD 

Firdaus International Preschool Banjarnegara

C. Pencatatan Dokumen

1. Tujuan

a. Memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

pendekatan BCCT

b. Melengkapi hasil wawancara dan observasi

c. Trianggulasi data dalam rangka meningkatkan validitas penelitian

2. Sasaran

Kepala Sekolah, bidang kurikulum, guru sentra, coordinator guru/pendidik, 

penyelenggara PAUD, Orang tua.
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3. Kisi-kisi

Untuk memperoleh keterangan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendekatan BCCT

a. Jadwal pembelajaran

b. Program Belajar

c. Buku perkembangan anak/raport

d. Buku administrasi yang berhubungan dengan pembelajaran

e. Contoh format observasi anak

f. Lembar evaluasi

g. Foto-foto kegiatan
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KETERANGAN ARTI KODE
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KETERANGAN ARTI KODE

1. P :  PARAGRAF

2. KS :  KEGIATAN SENTRA

3. K :  KEGIATAN

4. E :  EVALUASI

5. K inti :  KEGIATAN INTI
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CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI
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Catatan Lapangan 1

Hari/Tanggal observasi : Senin, 3 September 2007 

Waktu observasi :  10.30 – 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh  

Thema : Mataku Ciptaan Alloh

Sentra : Main Peran

Jumlah Anak :  9 Anak

Waktu Deskripsi
10.30-10.40 Pembukaan Sentra

Setelah anak-anak masuk di Sentra main peran maka diadakan 

pembukaan Sentra/Opening Sentra . Sentra yang dipimpin oleh Bu 

Santi.

Guru mengawali kegiatan dengan mengucap salam dan di jawab 

oleh anak-anak. Selanjutnya diajak duduk melingkar dengan rapi 

kemudian guru mengajak berdoa sebelum main di Sentra, doa 

yang diucapkan adalah doa sebelum belajar dan mengucap surat 

Al Iklas, Al Fatikhah, An Nas dan Al Falaq. Setelah doa selesai 

untuk menyegarkan suasana. Guru megajak menyanyi yaitu 

nyanyian yang anak-anak sudah hafal, Allah Maha Esa, If you dan 

tepuk sesuai dengan tema yaitu mata.

--------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Guru mengawali kegiatan  setelah mengucap salam, dilanjutkan 

dengan doa  langkah ini untuk menyiapkan anak secara fisik 

maupun mental dalam mengikuti pembelajaran di sentra. 

Mengucap surat-surat pendek merupakan langkah untuk 

mengingatkan kembali surat-surat yang telah diajarkan. 

--------------------------------------------------------------------------
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Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan pada anak-anak 

tentang kegiatan di sentra  yaitu menceritakan kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan Mata salah satu indera sebagai karunia 

allah, guru mengatakan perlunya menjaga kesehatan mata maka 

perlu dokter mata ,untuk periksa mata dirumah sakit atau tempat 

praktek dokter mata agar mata selalu sehat  perlu makanan yang 

bergizi terutama yang mengandung vitami A, agar vitamin tidak 

hilang memeasaknya harus benar. Sayuran yang banyak 

mengandung vitamin A adalah Wortel ,yang menanam wortel dalah 

petani.Guna mata untuk melihat yang baik ,boleh nonton TV yang 

acaranya untuk anak.

Membuat Aturan main: Guru mengajak anak-anak membuat 

aturan main .Tiap  anak menyebutkan aturan main yang harus ditaati 

oleh anak-anak. Sebagai berikut:

1. Narda : Mainan tidak boleh untuk memukul teman.

2. Bani : Tidak melempar mainan

3. Aza : Tidak boleh memindahkan alat maink sudut lain.    

4. Neta : Setelah main bertanggung jawab.

5. Pasya : Kalau mau main disudut lain harus bilang

6. Bima : Tidak Boleh melempar mainan

7. Sabrina : Tidak boleh membawa mainan ke Sentra lain.

8. Najwa : Tidak berebut mainan

9. Laza : Tidak boleh mengotori baju temannya.

Setelah anak membuat aturan main, guru menyampaikan harapan: 

- Anak-anak main harus dengan gembira

- Dapat bekerja sama dengan temannya.

- Memilih teman main sesuai dengan peran

- Ingat waktu

- Bertanggungjawab dengan mainannya.
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Selanjutya guru mengarahkan pembagian tugas peran 

sesuai dengan Tema, maka peran pada tiap kegiatan akan 

berbeda. Khusus pada tema mata ada 9 peran yang harus 

dijalankan., guru menawarkan peran pada anak sebagai berikut:

1. Papa : diperankan oleh Baim

2. Mama : diperankan oleh Narda

3. Tante : diperankan oleh Laza

4. Paman : diperankan oleh Bima

5. Adik : diperankan oleh Sabrina

6. Kakak : diperankan oleh Aza

7. Nenek : diperankan oleh Najwa

8. Kakek : diperankan oleh Pasya

9. Teman : diperankan oleh Neta

Tahap berikutnya guru menjelaskan tentang kesempatan 

main :

1. Dokter mata : 1 Anak

2. Pasien : 2 anak

3. Memasak : 2 anak

4. Tidur : 1 anak

5. Petani Sayur : 2 anak

6. Nonton TV : 4 anak

7. Komputer : 1 anak

8. Toko Kacamata: 1 anak

9. Pembeli : 2 anak

10. Mandi : 1 anak

11. Telefon : 2 anak

12. Musik : 4 anak

13. Sholat : 9 anak

Setelah guru selesai memberi penjelasan tiba-tiba Aza 
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10.30-11.45

menanyakan :”Bu guru apa dokter harus pakai baju putih terus?”, 

kemudian Guru menjawab:” ya harus pakai saat memriksa pasiea

harus memakai baju dokter”.sabrina juga menanyakan :” Bu guru 

kalau mandi disi pakaianya juga dilepas?, ” tidak Sabrina,

Kita disini lagi pura-pura”.

Refleksi:

Saat guru mengajak : membuat aturan main; guru menyampaikan 

harapan ; menawarkan peran pada anak-anak;menjelaskan 

kesempatan main;serta mebacakan cerita tentang keluarga , 

merupakan langkah guru dalam memberikaan pijakan awal main 

pada anak-anak. Sehingga anak tidak akan salah arah ,anak akan 

tahu aturan main serta peran yang harus dilakukan.

------------------------------------------------------------------------

Kegiatan Inti Sentra 

Setelah anak-anak diijinkan bermain  maka anak-anak bermain 

sesuai dengan perannya. Guru mengamati anak-anak yang sedang 

bermain sambil memperingatkan bila ada anak yang berbuat 

menyimpang dari aturan yang dibuat atau menggunakan alat tidak 

sesuai petunjuk.Guru memperingatkan salah satu anak yang 

menganggu temannya yang sedang berbelanja di supermaket,padahal 

seharusnya jadi dokter mata. 

Guru juga memberi petunjuk pada anak yang akan 

menggunakan kaca mata yang akan  memeriksa pasien karena anak 

yang berperan sebagai dokter mata memakai kacamatanya 

terbalik.selanjutnya guru juga mendekati anak yang sedang memesak 

dengan menanyaka :”sedang masak apa  bu ? Narda menjawab 

Mama sedang masak sop, sop ini isinya wortel, kentang dan kol tapi 

belum masak nanti kalau udah maang bu guru boleh mencoba” 

Saat anak-anak main guru mengumandangkan adzan, secara 
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11.45 – 12.00

serentak anak menghentikan mainannya, kemudian setelah adzan 

selesai maka secara bergiliran memperagakan berwudhu dan menata 

shaf untuk sholat berjamaah. Guru mengingatkan dengan berkata 

“siapa yang jadi imam?” Bima mengangkat tangan “saya” ya 

sekarang kamu yang jadi imam kata Bu guru. Setelah sholat selesai 

anak-anak bermain kembali.

Setelah waktu menunjukan pukul 11.45, guru mengatakan 

“waktu habis” semua harus bertanggung jawab. Kemudian semua 

anak membereskan mainan dan saling membantu sehingga mainan 

cepat rapi.

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Saat anak bermain guru mengumandangkan Azan , anak-anak 

serentak berhenti bermain mereka menuju tempat sholat pada sentra 

main peran ditata ada tempat sholatnya. Khusus pada sentra main 

peran dan sentra ibadah  selalu ada azan dan dilanjutkan degan 

peragaan sholat , karena pada sentra ini merupakan kegiatan main 

makro maksudnya main seperti sesungguhnya. Disamping kegiatan 

sholat merupakan kegiatan ibadah  yang harus ditanamkan pada anak 

sejak dini.Adanya dialog antara guru denang anakserta guru 

mengingatkan anak saat main disentra merupakan salah satu langkah 

dalam mengembangkan pijakan main anak sehingga akan memiliki 

banyak pengalaman yang dibangun sendiri.

-------------------------------------------------------------------------------

Evaluasi

Setelah semua mainan dibereskan anak-anak diajak duduk 

melingkar untuk menyegerkan suasana. Guru mengajak nyanyi maru-

maru dan tepuk tangan. Selanjutnya guru memberi kesan tentang 

pelaksanaan bermain di sentra dan meminta maaf kepada anak-anak 

dan anak-anak juga menceritakanan tentang peran yang dilakukan dan 
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menyebutkan kesempatan main yang dilakukan. Kemudian guru 

memberi tanda pada tangan tiap-tiap anak sesuai dengan kesempatan 

main yang dilakukan. Acara disudut sentra selesai ditutup dengan 

doa : penutup majelis, bepergian, masuk dan keluar kamar mandi. 

Menujutempat cuci tangan dan berbaris menuju ke keluarga makan.

-------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Setelah anak selesai main  dan membereskan mainan untuk 

medukung anak mengungkapkan pengalaman mainnya maka guru 

menanyakan tentang peran yang dimainkan. Dengan gembira anak 

menceritakan apa yang telah diperannkan , sebagai tanda bila anak 

dapat memainkan perannya maka guru membubuhkan angka 

dipunggung tangannya. Pada kegiatan ini merupakan kegiatan pijakan 

setelah main.

------------------------------------------------------------------------------

Catatan Lapangan 2
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Hari/Tanggal observasi :  Selasa, 4 September 2007

Waktu observasi :  10.30 - 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh  

Thema : Mataku Ciptaan Alloh

Sentra :  Persiapan

Jumlah Anak : 9 Anak

Kegiatan di Sentra Persiapan:

Waktu Deskripsi

10.30 - 10.40 Pembukaan Sentra

Sentra sudah disiapkan lebih dahulu oleh penanggung 

jawab    sentra.Sebelum kegiatan dimulai, guru membuka 

dengan mengucap salam "Assalamu'alaikum wr.wb." 

dijawab oleh anak secara serempak "Wa'alaikumsalam" 

kemudian untuk menyegarkan suasana anak diajak 

menyanyi : Maru-maru, kemudian Tepuk Mata.

-----------------------------------------------------------------------------

----

Refleksi

Setelah masuk ruangan sentra anak diajak duduk melingkar, 

guru juga duduk dalam satu lingkaran. Guru mengucapkan 

salam sebagai salah satu bentuk untuk menanamkan sikap 

kebiasaan yang wajib dilakukan  oleh seorang muslim dan 

sebagai ucapan pembuka bila kan melakukan kegiatan. Untuk 

menyegarkan suasana anak-anak juga menyanyi dan bertepuk 

sebagai suatu cara untukmengingat kembali nyanyian dan 
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tepuk yang telah diajarkan.

-----------------------------------------------------------------------------

-----

Setelah menyanyi, guru menjelaskan tentang sudut-sudut 

main yang ada di sentra persiapan antara lain:

a.  Puzel Binatang - untuk main 4 anak

b.  Hitung Kancing - untuk main 1 anak

c.  Meronce - untuk main 2 anak

d.  menggambar             - untuk main 2 anak

e.  Lego             - untuk main 3 anak

f.  Menjiplak - untuk main 1 anak

g.  Puzel             - untuk main 2 anak

h.  Jepit angka - untuk main 2 anak

i.  Balok ABC - untuk main 2 anak

j.  Bongkar Pasang - untuk main 1 anak

Sebelum main anak berdiskusi membuat aturan main 

bersama    guru.  Adapun aturan yang dibuat sebagai 

berikut:

1. AZA -  tidak boleh membanting mainan

2. BAIM - tidak boleh mencampur mainan dengan 

mainan lain

3. NARDA -  boleh berbagi sesama teman

4. LAZA -  tidak boleh melempar mainan

5. PASYA -  tidak berebut mainan

6. NETA -  tidak boleh menendang teman

7. Bu Guru -  tidak boleh lupa waktu dan aturan

8. BIMA -  tidak boleh menjambak rambut teman

9. NAJWA - kalau sudah selesai harus mebereskan 

mainan

-----------------------------------------------------------------------------
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-----

Refleksi

Pada saat Guru menjelaskan tentang sudut –sudut main dancara 

bermain serta membimbing anak dalam membuat aturan 

main,merupakan pijakan sebelum main. Membuat aturan 

bersama juga salah satu menanamkan sikap untuk mentaati 

peraturan.

10.40 – 11.45 Kegiatan Inti Sentra

Setelah aturan disepakati, guru mengajak anak duduk rapi 

dan menjelaskan yang boleh memilih mainan pertama yang 

duduknya paling rapi dan menjawab pertanyaan bu guru: 

“Sekarang Bu Guru mau tanya apa bahasa inggrisnya mata?” 

Kemudian salah satu anak menjawab: “AYES” maka guru 

memberi kesempatan pertama pada anak yang menjawab untuk 

memilih mainan yang diinginkan bila jenis mainan yang dipilih 

bisa dimainkan oleh lebih satu anak, maka boleh mengajak 

teman lain untuk main di sudut main yang dipilih. Kegiatan 

dilakukan terus sampai semua anak bermain di sudut main yang 

dikehendaki.

Setelah semua anak main di sudut mainan, guru 

mengadakan evaluasi dengan cara pengamatan dan mengajukan 

beberapa pertanyaan pada setiap anak. Misalnya Narda sedang 

menyusun puzel binatang, ditanyakan apa nama binatang, 

makannya apa, ada berapa keping dalam puzel tersebut, warna 

apa saja yang ada dalam puzel. Setelah itu guru memberi tanda 

cek list pada lembar evaluasi. Hal tersebut dilakukan pada 

semua anak.

Guru mengingatkan waktu bermain hampir habis: “Gunakan 

waktu sebaik-baiknya” untuk mencoba mainan yang lain.
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-----------------------------------------------------------------------------

--

Refleksi

Sebelum anak bermain di sudut yang tersedia guru 

mengatakan :”yang boleh memilih jenis main ynag pertama 

adalah yang bisa menjawab pertanyaan, ini merupakan bentuk 

nenanamkan jiwa komperisi dan sportifitas.Saat  anak bermain 

sesuai aturan yang dibuat guru mengadakan pengamatan dan 

membimbing anak unuk mengaadakan interaksi sosial

-----------------------------------------------------------------------------

-----

11.45 – 12.0.0 Evaluasi dan Penutup Sentra

Setelah itu guru menyampaikan waktu bermain habis, 

“Saatnya membereskan mainan.” Anak-anak dengan serempak 

membereskan mainan. Setelah beres semua guru menyuruh anak 

untuk duduk dengan mengajukan syarat: yang diberi hadiah 

yang duduknya paling rapi dan tidak ribut. Setelah anak siap 

yang paling rapi duduknya ditanya: berapa mainan yang 

dimainkan? anak menjawab 7 mainan maka guru akan menulis 

pada pergelangan tangan angka 7 dengan mengucap 

Alhamdulillah Tuhan telah memberi kecerdasan sejumlah 7 

buah. Amiin.

Hal tersebut dilakukan guru pada semua anak secara 

berurutan.’kemudian mengucap haldalah bersama-sama 

selanjutnya anak diajak berbaris menuju   tempat cuci tangan 

untuk makan siang

-----------------------------------------------------------------------------

-----

Refleksi
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Saat  Guru mengatakan ;”Waktu habis  saatnya 

membereskan mainan”, anak-anak dengan serempak 

menghentikan mainan. Tingkah laku tersbut menunjukan anak-

anak sudah mentaati peraturan yang telah dibuat ,kegiatan beres-

beres mainan ini juga secara tersirat membawa anak untuk 

membedakan warna , bentuk ,ukuran jenis. Misalnya anak akan 

meletakkan mainan dengan mengurutkan dari yang ukuran kecil, 

sedag dan besar.

Setelah kegiatan membereskan mainan selesai guru 

mengajak anak ubtuk duduk melingkar kembali untuk 

mendukung anakmenceritakan kembali jenis main yang 

dimainkan serta pengalaman setelah main. Untuk memotivasi 

anak maka guru memberi hadiah dega cara menulis atau 

mengambar lambang pada punggung tangan sebanyak yang 

dimainkan anak.

-----------------------------------------------------------------------------

-----
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Catatan Lapangan 3

Hari/Tanggal observasi :  Rabu, 5 September 2007

Waktu observasi :  10.30 - 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh

Thema : Mataku Ciptaan Alloh  

Sentra :  Ibadah

Jumlah Anak : 9 Anak

Waktu Deskripsi

Jam 10.30-10.40 Pembukaan Sentra Ibadah

Pelaksanaan pada Sentra Ibadah di bimbing oleh Guru 

Pembimbing Sentra bernama Bu Risa. Kegiatan di Sentra 

Ibadah diawali dengan dibuka oleh Guru denga mengucap 

salam dan anak-anak membalas dengan salam kemudian guru 

mengajak tepuk jari, selanjutnya anak diminta duduk rapi 

dengan cara melingkar dengan sikap berdoa selanjutnya salah 

satu memimpin berdoa.: pembuka yaitu alfatikah, doa sebelum 

belajar, surat al iklas ,An Nas ,An falaq

-------------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Untuk membuka kegiatan di sentra ibadah guru mengawali 

dengan mengucapkan salam dan diballas denga serentak oleh 

anak. Dilanjutkan dengan kegiatan bernyanyi dan bertepuk, 

kegiatan ini untuk menyiapkan anak baik secara fisik dan mental 

unuk mengiguti kegiatan d isentra ibadah.

-------------------------------------------------------------------------------

Guru menjelaskan sudut-sudut main di Sentra Ibadah 
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termasuk jumlah anak untuk  main di tiap sudut.

1. Membaca Al Qur’an     - untuk main 1 anak

2. Menggambar bebas     - untuk main 2 anak

3. Baca Buku cerita Nabi     - untuk main 2 anak

4. Pazel angka arab                   - untuk  main 2 anak

5. Meronce huruf arab      - untuk main 1 anak

6. Menyusun maket masjid      - untuk main 2 anak

7. Bermain kubus huruf hijaiyah         - untuk  main 3 anak

8. Menjepit pakaian (angka arab)     -untuk main 1 anak

9. Bermain tali malaikat untuk bermain 2 orang

Disamping menyebutkan sudut-sudut main juga 

menyebutkan cara main.Selanjutnya guru mengajak membuat 

aturan mainTiap  anak menyebutkan aturan main:

1. Baim : Tidak boleh memukul mainan

2. Parya : Tidak boleh merebut

3. Narda : Mainan tidak boleh dibanting

4. Aza : Tidak boleh membawa mainan keluar Sentra 

5. Neta : Tidak boleh mengambil mainan teman

6. Laza : Tidak boleh mencampur mainan kelain sudut

7. Bima : Setelah selesai main diberesi

8. Sabrina : Tidak boleh menarik baju temannya

9. Bu guru : Tidak boleh lupa aturan

10. Bima : Kalau mau minum atau pipis minta ijin

-------------------------------------------------------------------------------

 Refleksi

Agar anak dalam belajar dan bermain mengetahui cara main yang 

benar guru memberi petunjuk cara main pada tiap jenis main dan 

kesempatan main.Memberi penjelasan  pada anak termasuk 

dalam pijakan sebeum main, sehingga anak bermain 

menggunakan prosedur yang benar sesuai petunjuk guru dan 
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10.40 – 11.45

mentaati peraturan yang dibuat bersama.

------------------------------------------------------------------------------

. Kegiatan Inti Sentra

Sebelum memulai main disudut-sudut Sentra guru 

mengadakan duduk rapi dan membuat tebakan, anak yang bisa 

menjawab berarti diijinkan memilih sudut main. Setelah anak 

main di sudut-sudut main, guru mengamati sambil mencatat 

kegiatan anak sebagai evaluasi.Tiba-tiba anak yang bernam 

Aza menakan pada guru “ Bu ini cerita Nabi siapa?, kemudian 

guru mendekati Aza , buku ini menceritakan tentang kisah 

Nabi Musa, sambil membuka-buka  lembaran buku guru 

membacakan tentang kisah Nabi Musa. 

Di sela anak main, guru mengingatkan untuk 

menggunakan waktu sebaik-baiknya. Setelah menunjukkan 

waktu Dhuhur, Guru mengumandangkan adzan, 

mendengarkan adzan anak-anak berhenti bermain bergegas 

memperagakan cara berwudhu dengan doanya. Kemudian 

mengatur shoof dan melaksanakan sholat Dhuhur dengan 

imam salah satu anak dan guru membimbing dengan memberi 

aba-aba urutan sholat.

----------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Pada kegiatan ini guru mengadakan pengamatan pada 

anak yang sedang bermain , guru sesekali bertanya pada anak 

“ apa yang dikerjakan”, hal ini untuk mengetahui kemampuan 

anak dalam mengelola dan memperluas pengalaman 

spiritualnya.Misalnya anak bernama Aza mengambil buku 

bergambar cerita Nabi dan beranya pada guru: “ Bu Guru ini 

cerita Nabi siapa?”. Kemudian Guru menerangkan gambar 
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12.45 – 12.00

yang ada dalam buku cerita tersebut.

Tiba-tiba guru mengumandangkan azan , rekasi anak-

anak mendengar azan langsung menghentikan bermainnya. 

Selanjutnya memperagakan cara berwudhu ,kemudian guru 

menawarkan siapa yang jadi imam?. Salah satu anak bernama 

Baim menjawab: “saya Bu guru “,

Selanjutnya anak-anak mengatur shof untuk sholat 

berjamaah. Setelah peragaan sholat selesai anak bermain 

kembali. Kegiatan ini untuk menanamkan kebiasaan 

menjalankan ibadah sholat  pada waktunya walaupun pada sat 

mengerjakan tugas. Hal ini juga untuk mendukung anak 

berinteraksi social dalam kehidupan beragama melalui 

hubungan teman sebaya.

------------------------------------------------------------------------------

. Evaluasi dan Penutup

Setelah sholat anak diijinkan main kembali. Waktu 

menunjukkan 12.00, guru mengatakan “Waktu telah habis, 

saatnya mainan dibereskan”, selanjutnya setelah mainan ditata 

kembali pada rak mainan, guru mengadakan lomba duduk rapi 

untuk mengadakan evaluasi, yang mendapat giliran adalah 

anak yang duduk rapi duluan.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui jumlah sudut 

yang dimainkan maka guru mengajak “TOS” dengan anak 

sejumlah jenis main yang akan dilakukan misalnya Bima main 

7 kali maka tos dengan guru 7 kali dengan bahasa arab, 

kemudian guru menulis pada tangan anak angka 7 kali dengan 

mengucap “Alhamdulillah Bima diberi kecerdasan sama 

Tuhan sejumlah 7 buah. Amin.

Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan pada semua anak 

setelah itu ditutup dengan doa peutup majelis, doa akan 
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bepergian, doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi.  

kemudian anak diajak berbaris menuju tempat cuci tangan 

untuk makan siang bersama.

-------------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Saat waktu belajar di sentra  telah habis guru 

memperingaatkan “waktu habis saatnya membereskan mainan’ 

sikap guru ini tidaknya melatihanak untuk bertanggung jawab 

atas alat-alat yang digunakan tetapi juga memberi pengalaaman 

tang positif tentang penataan lingkungan main yang tepat.

Guru menanyakan tentang jumlah  jenis main yang dimainkan 

untuk mendukung anak menginagt kembali danmenceritakan 

pengalaman spiritualnya.

Pada akhir kegiatan di sentra selalu ditutupdengan doa  dan guru 

selalu membimbing doa dengan khusyuk dan iklas sebagai rasa 

syukur kepada Allah.
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Catatan Lapangan 4

Hari/Tanggal Observasi : Kamis, 06 September 2007

Pukul : 10.30 – 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh  

Thema : Mataku Ciptaan Alloh 

Sentra : Alam

Jumlah Anak : 9 Anak

URUTAN KEGIATAN

Waktu

DISKRIPSI

10.30-10.40   Pembukaan Sentra

Guru membuka dengan nyanyian Maru-maru (Bahasa 

Jepang),Kemudian guru mengajak Tepuk Mata,

Dilanjutkan latihan kecermatan pendengaran dengan cara guru 

menyebutkan nama benda kemudain anak disuruh bercerita. 

Kegiatan dilakukan tidak pada semua anak,Selanjutnya 

mengucapkan doa  pertama mengucap surat Al Fatihah,doa 

sebelum belajar.

Kegiatan selanjutnya guru mengajak membuat aturan main 

sebelum main sentra:

1. Baim -  tidak melempar mainan

2. Bima -  tidak boleh membasari baju temannya

3. Narda -  tidak boleh jewer temannya

4. Najwa -  tidak boleh memindahkan mainan

5. Aza -  ke sentra lain
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6. Laza -  tidak boleh memukul

7. Neta - tidak boleh mengguyur badan teman 

dengan air

8. Bu Guru -  tidak boleh lupa aturanAir tidak 

dicipratkan ke badan. Tidak boleh 

menyeburkan mainan ke tempat air,

Bertanggung jawab merapikan mainan,

 Jenis main  yang ada di sentra alam :

1. memompo air untuk 2 anak

2. bermain pasir kering unuk 2 anak

3. melukis dengan jari untuk 2 orang

4. menakar air untuk 1 orang

5. menangkap ikan 2 anak

6. mengaduk tepung kanji 2 orang

7. mengocok sabun untuk 1 anak

8. mencampur warna 1 orang

9. memasukkan benda dala air untuk 2 orang.

-----------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Setelah anak istirahat I anak-anak dikumpulkan di aula 

untuk menyiapkan diri masuk sentra-sentra.Guru piket 

menyiapkan anak-anak berbaris, guru sentra berdiri berjajar 

sehingga kelompokyang sudah tahu akan belajar pada sentra yang 

telah ditentukan maka anak –anak tinggal mengikuti guru sentra 

dan berdiri dibelakang guru sentranya . 

Setelah masuk sentra alam  yang letaknya diluar ruang 

terbuka, didekat kolom renang, maka guru dalam mengadakan 

pembukaan sentra di gasebo; anak-anak diajak naik ke gasebo 

sehingga terasa di alam terbuka. Guru mengucapkan salam 

bernyani serta bertepuk untuk mengkondisikan anak siap 
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mengikuti kegiatan di sentra selanjutnya guru membimbing anak 

untuk membuat aturan danmenjelaskan jenis main dan aturan 

main . kegiatan ini untuk mendukung anak memiliki pijakan 

sebelum main.

-------------------------------------------------------------------------------

---

Kegiatan inti Sentra

Sebelum bermain di sudut-sudut sentra, guru mengajak 

anak-anak untuk duduk rapi melingkar sambil mengadakan 

penilaian bersama anak-anak: yang paling rapi duduknya boleh 

memilih mainan terlebih dahulu dan dengan mengajak teman 

bila mainan yang dipilih memerlukan teman lebih dari satu. 

Kegiatan ini berlangsung sampai semua anak menuju sudut 

main. 

Saat anak bermain, guru mengadakan pengamatan pada 

anak sambil menanyakan apa yang dimainkan kemudian 

membuat catatan tentang masing-masing anak misalnya: 

“Narda tangkap ikan” berapa ikan yang didapat? Lalu Narda 

menjawab “ada lima” kemudian guru menyuruh menghitung 

dengan bahasa Inggris; Narda menghitung dengan bahasa 

Inggris “one, two, three, four, five.” Kemudian bu guru berkata 

“bagus” lanjutkan bermain

 Di sudut yang lain.Guru mengingatkan bila  ada anak yang 

melangar aturan maka guru menegur dengan kata-kata ” Maaf 

Baim , mas Baim lupa aturannya harusnya airnya tidak 

disemprokan ke arah teman”, Kemudian Baim Menjawab Ya 

Bu guru Baim Minta Maaf.

Setelah menunjukan pukul 12.00 maka guru mengatakan 
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“waktu telah habis, ayo semua membereskan mainan.” Semua 

anak membereskan mainan dan memasukan pada kotak mainan 

dan alat-alat yang harus dicuci dikumpulkan jadi satu untuk 

dibereskan petugas.

----------------------------------------------------------------------------

---

Refleksi:

Pada kegiatan inti  sentra anak  mulai bermain sesuai 

yang diinginkan dan mereka bermain menurut petunjuk , bila 

ada yang melanggar guru akan memperingatkan ,pada waktu 

memperingatkan guru selalu menggunakan kata ”Maaf”untuk 

membiasakan  anak-anak agar berbahasa yang baik . Pada sat 

main di sentra anak dapat memperluas pengalamannya 

misalnya saat Sabrina mencampur warna merah dengan biru 

sehinga warnanya berubah.menjadi...................... maka Sabrina 

mengatakan Bu guru warnanya jadi berubah....................... Apa 

yang didapatkan anak pada waktu main merupakan pijakan saat 

main  pada saat ini anak mendapatkan banyak pengalaman 

dann hal-hal baru.  Pada saat demikian anak memerlukan 

pendamping orang dewasa agar mendapatkan pengalaman yang 

benar.

----------------------------------------------------------------------------

---

.Evaluasi Sentra

Setelah semua mainan rapi, anak-anak membersihkan 

diri, kemudian guru mengajak kembali ke Gasibo untuk 

mengadakan evaluasi. Guru mengajak duduk melingkar sambil 

mengatakan “Siapa yang duduk rapi berarti yang boleh lapor 

duluan.” Kemudian guru mengajak menyanyi Maru-maru. 

Setelah itu guru mulai menunjuk anak yang duduk paling rapi:
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o Anak yang bernama Najwa diminta cerita berapa jenis 

sudut main yang dimainkan/dilakukan.Najwa 

menceritakan ”aku tadi main 5 buah, menceburkan benda 

pada air”, guru bertanya benda apa saja yang dimasukkan 

ke air?, Najwa menjawab,:”Batu dimasukan air tenggelam 

kalau bola plastik tidak, kemudian guru menjelaskan 

benda yang berat pasti tenggelam kalau yang ringan tidak 

tenggelam dan kalau dimainkan,awab jumla tidak 

tenggelam namanya terapung ”.

o Guru kemudian mengatakan “Alhamdulillah Allah telah 

memberi kecerdasan padamu sejumlah 5(jika anak 

memainkan 5sudut)”,

o Kemudian guru menulis angka 5 pada tangan anak atau 

disuruh memilih dengan gambar “mata” atau “bintang”.

-------------------------------------------------------------------------------

--

Refleksi:

Saat guru mengingatkan waktu habis dan anak-anak memberi 

respon untuk membereskan mainan ,menunjukkan anak-anak 

telah meyadari bila waktu habis yang berarti harus menghentikan 

kegiatan bermainnya. Setelah membereskan mainan anak-anak 

diajak duduk melingkar untuk mengadaakan evalusi adalah 

kegiatan yang mendukung pijakan setelah main. 

Dengan menanyakan apa yang telah dimainkan mendukung 

aanak untuk mengingat kembali jenis main yang telah dimainkan . 

Memberi tanda pada punggung tangan anak merupakan cra untuk 

memberi penilaian pada anak disamping itu guru juga 

mendukumenkan setiap perubahantingkah lau aak baik pada 

pembukaanmain disentra maupun setelah main disentra. Sebagai 

catatn untuk mengetahi perkembangan anak.
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-------------------------------------------------------------------------------

---

Penutup Sentra

Setelah semua anak dapat giliran kemudian anak duduk 

melingkar lagi dengan rapi untuk berdoa penutup majelis, doa 

akan bepergian, doa masuk dan keluaar kamar mandi. Kemudian 

berbaris menuju tempat cuci tangan untuk makan siang

-------------------------------------------------------------------------------

---

Refleksi :

Setelah semua mendapat evaluasi dari guru dengan cara antri, 

kemudian guru mengucapkan terima kasih karma anak bermain 

dengan sungguh-sungguh dan mentaati peraturan guru mengajak 

berdoa untuk mengakhiri kegiatan . Guru mengarahkan agar anak 

selalu bersyukur pada Allah Atas karunia yang telah diberikan.

-------------------------------------------------------------------------------

---
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Catatan Lapangan 5

Hari/Tanggal observasi :  Senin, 10 September 2007

Waktu observasi :  10.30 – 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh  

Thema : Mataku Ciptaan Alloh

Sentra : Balok

Jumlah Anak :  9 Anak

Waktu Deskripsi

Jam 10.30-10.45 Pembukaan Sentra

Setelah anak-anak masuk di Sentra Balok maka diadakan 

pembukaan Sentra/Opening Sentra dengan menyanyi, dengan 

nyanyian yang diajarkan antara lain:In the classroom, moru-

moru kemudian tepuk mata.

Setelah anak-anak diajak duduk melingkar dan kondisi siap 

belajar, guru mengajak berdoa dengan menunjuk salah satu anak 

untuk memimpin doa. Adapun doa yang diucapkan: Al fatihah, 

doa mau belajar, Al Falaq, An Nass 

Setelah selesai berdoa:Guru mengadakan story telling 

tentang “mata“, Guru menceritakan tentang bagian-bagian mata. 

Fungsi mata: Dalam Story Telling ini anak-anak secara bergilir 

menyebutkan tentang bagian-bagian mata dan fungsi mata, 

makanan yang menyehatkan mata. 

Kegiatan selanjutnya adalah anak-anak diarahkan untuk 

belajar tentang KOSA KATA berdasar dari kegiatan Story 

Telling. Dengan cara guru menulis kosa kata yang diucapkan 

anak-anak misalnya:Fungsi mata: untuk melihat yang baik 
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Bagian mata : KORNEA, PUPIL, dst

Setelah guru menulis diucapkan bersama-sama di samping 

untuk latihan menghafal anak-anak akan memiliki perbedaan 

dan kesamaan kata, sehingga mempunyai kemampuan 

berbahasa Indonesia dengan baik.

--------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Kegiatan berdoa dengan menunjuk salah satu anak 

merupakan sipak untuk memupuk rasa percaya diri anak , 

mengucap surat-surat sebagai sarana agar anak selalu 

menghafal surat-surat pendek dari ayat suci Al Quran.Hal 

tersebut dilakukan guru untuk mengondisikan anak memasuki 

kegiatan di sentra. Mengajak bernyani agar anak tidak merasa 

tegang dan selalu riang dalam mengikuti pembelajaran.

Guru mengadakan stori teeling untuk membantu anak 

mengingat kembali materi yang diajarkan sebelumnya sesuai 

tema yang diajarkan pada bulan september tema yang 

diajarkan adalah ”mata”.guru juga menulis apa yang 

diucapkan anak selanjutnya anak menirukan kata-kata yang 

diucapkan guru,kegiatan ini untuk mendukung anak memiliki 

kosa kata baik tentang kesamaan maupun perbedaan kata.

------------------------------------------------------------------------------

Guru selanjutnya menyampaikan tentang harapan yang 

akan dilakukan yaitu: membuat bentuk dari bangunan maka 

perlu membuat peraturan main lebih dahulu. ” Sekarang kita 

buat aturannya”. Kemudian anak-anak membuat aturan sbb.:

1. Aza : mainan tidak boleh dilempar

2. Baim : tidak boleh memukul temannya

3. Pasya : tidak boleh membawa balok ke meja temannya.

4. Bima : Saling membantu
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.

5. Sabrina : tidak boleh memukul temannya dengan mainan

6. Laza : tidak menggangu teman yang sedang main

7. Najwa : tidak boleh keluar sentra

8. Narda : Setelah main bertanggung jawab

9. Neta : Jangan lupa waktu

Setelah guru membimbing anak membuat aturan main, 

guru juga menyampaikan harapan: 

- anak bermain dengan  hati riang

- tepat waktu

- gunakan waktu sebaik-baiknya

- balok tidak boleh untuk main tembak-tembakan 

bertanggung jawab dengan mainannya.

-------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Guru membiming anak untuk membuat aturan main agar 

untuk mendorong anak agar selau mentaati peraturan baik 

yang dibuat diri sendiri dan orang lain .Disamping itu untuk 

menghargai apa yang dikehendaki orang lain.

----------------------------------------------------------------------------

Setelah belajar kosa kata selanjutnya guru menjelaskan 

kegiatan selanjutnya menggunting:” Anak-anak hari ini kita 

berlatih menggunting bentuk segi empat”.. Guru sudah 

menyiapkan alat yaitu gunting sesuai dengan jumlah anak. 

Bahan-bahan yang disediakan yaitu: kertas HVS yang terdiri 

dari gambar segi empat, sehingga anak-anak tinggal 

menggunting sesuai dengan petunjuk guru.

 Setelah kegiatan menggunting selesai hasilnya dikumpulkan 

dan alat-alat dibereskan. 

-------------------------------------------------------------------------
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– 11.45

Refleksi:

Kegiatan menggunting merupakan kegiatan untuk 

melatih motorik anak dan melatih ketelitian serta melatih 

sensori motor anak. Sedngkan bentuk segi empat adalah 

bentuk yang diajarkan sesuai dengan rencana kerja bulanan. 

Guru menyediakan alat dan bahan  termasuk dalam pijalkan 

sebelu main

-------------------------------------------------------------------------

.Kegiatan dilanjutkan dengan membuat bentuk dan 

bangunan. Guru mengatakan: ”Kita akan membangun rumah 

sakit mata, toko kacamata, rumah dokter untuk praktek mata, 

supermarket”. Anak-anak boleh membangun di tempat ynag 

telah disediakan . Tempat yang telah disediakan adalah 

Bentuk segitiga, persegi lingkaran dan setengah lingkaran. 

 Sebelum bermain dengan balok guru memulai 

menjelaskan: anak-anak kita akan membuat bangunan, 

sebelum menuju tempat membangun, bu guru akan memberi 

pertanyaan siapa yang dapat menjawab berarti boleh 

memilih tempat bangunan yang diinginkan. Guru memberi 

pertanyaan: Apa bahasa inggrisnya “mata”, anak barnama 

Pasya “sambil tunjuk jari mengatakan EYE, kemudian guru 

menyuruh Pasya menuju tempat main yang dipilih. Setelah 

semua menempati tempat membangun yang tediri berbagai 

bentuk : persegi, lingkaran, segitiga, setengah lingkaran.

Anak-anak diminta duduk tenang. Setelah semua 

duduk rapi guru memberi perintah: sebelum pelaksanaan 

pembangunan berdoa dulu dengan mengucap basmallah 

bersama-sama. Setelah berdoa anak-anak mulai membangun 

dalam waktu 30 menit.
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11.45-  12.00

Setelah waktu kira-kira 25 menit berlangsung salah 

satu anak bernama Narda melapor pada Guru: “Bu guru aku 

selesai membangun”, kemudian guru memfoto hasil 

bangunan Narda. Hal ini dilakukan oleh guru pada setiap 

hasil bangunan anak berdasarkan laporan anak. Untuk 

mengakhiri waktu membangun guru memberi pernyataan 

dengan mengatakan “waktu habis” mari anak-anak kita 

hitung.1 sampai 10. ini untuk memberi peringatan kepada 

anak yang belum selesai.

Setelah semua berhenti membangun dan guru sudah 

mendokumentasikan hasil bangunan anak, maka selanjutnya 

anak-anak diperintahkan untuk membereskan mainan 

masing-masing pada rak-rak balok yang tersedia.

-------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Pada kegiatan pembangunan ini guru menjelaskan 

tentang bangunan yang akan dibuat serta menunjukkan 

tempat yang akan digunakanuntuk membangun, ssat 

melaksanakan  pembangunan guru  hanya mengamati sama 

sekali tidak boleh membetulkan atau menayakan apa yang 

dikerjakan anak. Guru akan mendekati tempat membangun  

bila aak sudah melaporkan apa yang dikerjakan telah selesai 

dan guru akan mendokumenkan hasil kerja anak-anak 

-------------------------------------------------------------------------

.Evaluasi

Kegiatan berikutnya adalah evaluasi dengan cara guru 

memperlihatkan hasil dokumen (foto-foto) tiap anak dan 

sambil ditanya jenis bangunan yang dibuat, kemudian hasil 

karya anak di cetak untuk pasang diruang sentra
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Setelah evaluasi selesai kegiatan pada sentra Balok di 

tutup dengan doa yaitu: doa selesai belajar, doa mau 

bepergian, daoa masuk dan keluar kamar mandi, dilanjutkan 

berbaris menuju tempat cuci tangan dan setelah cuci tangan 

menuju ruang makan, bersama dengan keluarga makan untuk 

melaksanakan makan siang.

-------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Pada akhir kegiatan di sentra balok guru mengadakan 

evaluasi pada hasil karya anak dalam membuat bentuk 

bangunan. Degan cara memperlihatkan hasil pemotretan satu 

persatu pada anak . Sambil memperlihatkan dokumen anak 

ditanta bangunan apa yang telah dibuat jika sesuai dengan 

perintah guru maka guru akan memberikan pujian dan bila 

anak mmbuat bangunannya tidak sesuai dengan apa yang 

dijelaskan guru pda sat belum membangun maka guru akan 

mengoreksi tapi tidak menyalahkan . setelah semua hasil 

anak dievalusasi maka kegiatan ditutup dengan doa sebagai 

ucapan terma kasih pada Allah yang telah melimpahkan 

karunia Nya.

------------------------------------------------------------------------
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Catatan Lapangan 6

Hari/Tanggal observasi : Rabu, 12 september 2007  

Waktu observasi : 10.30 – 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh  

Sentra :Musik dan Olah Tubuh 

Thema : Mata

Jumlah Anak : 9 Anak

Waktu Deskripsi

10.30 – 10.40 Pembukaan

Pada setiap sentra sudah dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh guru yang bertanggungjawab pada sentra. Setelah anak 

mengikuti pembukaan sentra di aula, maka anak-anak masuk 

sentra bersama guru sentra. Kali ini anak masuk pada sentra 

musik dan olah tubuh. Sebelumnya melaksanakan kegiatan di 

sentra dibuka dengan  berdoa, . Seperti biasa anak diajak duduk 

melingkar kemudian bersama bu guru berdoa :

- Al Fatikhah

- Doa menuntut ilmu

- Surat An nas

-  Surat Al Ikhlas

Surat Al Falaq

 Kegiatan dilanjutkan dengan menyanyi, untuk menyegerakan 

suasana anak agar anak-anak merasa nyaman dan gembira Surat 

Al Falak

Setelah itu mengadakan story telling tentang tema mata 

untuk menyegarkan ingatan anak menanyakan tentang apa 
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fungsi mata, bagian-bagian mata, dst. Dikaitkan dengan kegiatan 

anak. Salah satu anak ditanya sama guru:” Narda waktu hari 

minggu pergi kemana? Narda menjawab:” aku dirumah, nonton 

TV “, guru menyatakan:” nonton TV pakai apa?”Baim 

menjawab pakai “mata”. Biar matanya tetap sehat nontonnya 

tidak boleh gimana? Bima “guru menyuruh bima kemudian 

menjawab “tidak terlalu dekat”, kemudian Aza mengatakan:” 

tidak boleh sambil tiduran” kegiatan ini berlangsung sampai 

semua anak aktif dalam diskusi tersebut. Tanpa disadari anak-

anak sebetulnya sedang diajak untuk mengingat kembali materi-

materi yang telah diberikan sebelumnya.

Dengan rasa gembira anak-anak mengikuti 

diskusi.Kemudian guru mengajak untuk menuju sentra. Guru 

mengatakan: baik anak-anak sekarang kita akan bermain musik 

dan olahraga. Kita buat aturan dahulu ya biar kita nanti mainnya 

tidak berebut.“ anak-anak menjawab “ya” aturan yang dibuat 

sebagai berikut:

1. Najwa : Tidak melempar mainan

2. Narda : Tidak boleh berebut mainan yang dibawa teman

3. Az : Tidak memindahkan mainan ke tempat lain

4. Laza : tidak menarik teman baju temannya

5. Bima : Bertanggungjawab 

6. Pasya : Tidak boleh menunggu teman

7. Sabrina : Tidak menarik baju temannya

8. Neta : Tidak membuang mainan

9. Baim : Ingat Waktu

Setelah anak-anak membuat aturan main, selanjutnya guru 

menyampaiakan harapan yaitu : Anak-anak diminta main 

dengan gembira menggunakan alat sesuai dengan fungsinya.

Langkah selanjutnya guuru menjelaskan jenis dan 
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.

kesempatan main anak yaitu:

karambol untuk 4 anak

Bolling untuk 1 anak

Golf untuk 3 anak

Menari Rumbia untuk 5 anak

Musik untuk 5 anak (drum, gitar, gambar, kecrik, angklung).

Badminton untuk 8 anak

Jaranan untuk 2 anak

Menyanyi untuk 2 anak

Basket untuk 3 anak

Lempar bola untuk 2 anak

Lempar magnet untuk 1 anak

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Guru mengajak anak berdoa dan mengucapkan surat-surat 

pendek ; mengadakan story telling ;membuat aturan main 

bersama anak ; menjelaskan jenis main dan cara main 

merupakan bagian dari langkah-langkah pijakan sebelum main.

------------------------------------------------------------------------------

Kegiatan inti sentra

Sebelum anak bermain, guru menyilahkan anak duduk 

rapi, yang paling rapi boleh memilih mainan terlebih dahulu dan 

boleh memilih teman main, tahap berikutnya guru memberi 

tebakan sesuai dengan tema..

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Saat guru memberi tebakan pada anak sebelum menuju 

tempat main sebagai langkah guru untuk mendorong anak 

mengingat kembali materi yang telah diajarkan disamping 

memupuk jiwa anak mempunyai jiwa berkompetisi.

------------------------------------------------------------------------------
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Setelah semua bermain maka guru mengadakan 

pengamatan yang dimainkan anak sambil mengamati ada 

kemungkinan anak bermain diluar aturan dan 

membahayakan.Anak-anak bermain dengan gembira. Ada yang 

asyik bermain sendiri, ada yang berdua, bertiga dan berganti 

mainan, mereka sudah terbiasa mentaati aturan yang dibuat 

sendiri.

Setelah waktu menunjukan pukul 11.40 guru 

mengingatkan waktu hampir habis ayo kita bereskan mainannya 

kembalikan ke tempat semula. Anak secara serentak 

membereskan mainan. Hanya ada satu anak bernama Baim yang 

masih main sendiri dan setelah diingatkan malah melempar 

mainan, maka guru berkata: “Baim bertanggungjawab, lupa 

aturan ya?”

Baik kalau semua sudah beres sekarang kita kembali duduk 

melingkar 

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Guru mengadakan pengamatan dan  mencatat kegiatan 

anak  untuk mengetahui perkembangan anak. Disamping itu 

mengawasi kegiatan  serta mengarahkan anak dalam 

menggunakan alat atau cara main juga  kegiatan Saat guru 

memperingatkan anak  yang melemparkan mainan, ini dalam 

mendukung anak mengelola pengalaman mainnya.Guru 

memberi pengalaman penetaan main yang benar saat anak diajak 

membereskan mainan bersamasama.

------------------------------------------------------------------------------

Evaluasi Sentra

Kemudian guru mengadakan evaluasi  dengan cara 

menanyakan pada anak-anak berapa jenis mainan yang 

dimainkan anak , kemudian guru menuliskan angka di punggang 
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tangan sesuai dengan jumlah yang dimainkan. Setelah selesai 

selanjutnya guru menyampaikan kesan, Guru berkata: “ anak-

anak, bu guru mengucapkan terima kasih anak-anak main 

dengan baik sesuai aturan dan mau membereskan mainan. 

Hanya saja ibu kecewa dengan Baim karena tadi tidak 

bertanggungjawab, lain kali tidak boleh diulangi.”

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Guru menanyakan jumlah jenis main yang telah 

dimainkan pada setiap anak adalah langkah dalam rangka 

menggali kembali pengalaman anak setelah main.. Memberi 

tanda gambar mata pada punggung telapak tangan anak sebagai 

bentuk memotivasi anak dalam belajar dan bermain , gambar 

mata yang digunakan adalah sesuai tema yang dipelajar 

disamping mengingatkan anak bahwa tema yang dipelajari 

adalah mata.

------------------------------------------------------------------------------

Guru mengatakan sebelum ketempat cuci tangan mari 

berdoa dulu untuk menutup bermain kita di sentra, doa yang 

diucapkan adalah doa penutup majelis, doa mau masuk kamar 

mandi, dan keluar kamar mandi setelah itu anak-anak menuju 

ruang makan untuk bertemu keluarga makan selanjutnya makan 

siang bersama. 

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Setelah kegiatan selesai guru mengajak berdoa , 

mendorong anak untuk selalu bersyukur pada Alah Yng telah 

memberi Karunia .

------------------------------------------------------------------------------
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Catatan Lapangan 7

Hari/Tanggal observasi :  Kamis,13 September  2007

Waktu observasi :  10.30 – 12.00

Bahan Inti : Panca Indera Ciptaan Alloh  

Thema : Mataku Ciptaan Alloh

Sentra :  Seni dan Kreatifitas

Jumlah Anak :  9 Anak

Waktu Deskripsi

10.30 – 10.45 Persiapan/prepair

Guru menyiapkan Sentra pada sentra seni dan kreatifitas 

berbeda dengan sentra yang lain. Menyiapkan bahan dan alat 

disesuaikan dengan jumlah anak. Pada sentra ini anak-anak 

mengerjakan tugas atau melaksanakan aktifitas pada satu jenis 

kegiatan. Jadi alat dan bahan sama hanya jumlahnya 

menyesuaikan jumlah anak yang akan bermain di senta seni 

dan kreatifitas.

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi : Kegiatan penyiapan bahan dan alat  termasuk dalam 

kegiatan pijakan sebelum main yaitu mengelola lingkungan 

main.

----------------------------------------------------------------------------

Setelah anak masuk ke sentra, seperti biasa guru duduk 

melingkar dan diadakan story telling diawali dengan doa dan 

menghafal surat-surat.Guru memancing cerita dengan 

menanyakan tentang kegiatan dirumah pada hari minggu, dan 

dikaitkan dengan tema yaitu mata, anak-anak ada yang cerita 
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10.45 – 11.45

.

nonton tivi, rekreasi, ke kebun binatang, dst.

Kemudian belajar Kosa kata berdasar dari cerita anak-

anak, kemudian setelah guru menulis kosa kata yang disebut 

anak-anak kemudian di bersama-sama.

----------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Guru mengajak berdoa, mengadakan story telling, 

kemudian dilanjutkan dengan belajar kosa kata  baru 

merupakan bagian dari langkah-langkah memulai kegiatan, 

atau kegiatan awal main.

----------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya guru menjelaskan bahwa kegiatan hari ini 

adalah “meronce” .Sebelum bermain seperti biasa dibuat aturan 

main aturan. Pada Sentra ini yang sangat dikhususkan pada 

penggunaan alat dan bahan. Karena pada sentra ini bila tidak 

diberi penjelasan yang benar dan pengawasan yang sungguh-

sungguh akan membahayakan. Hal ini dikatakan oleh guru 

sentra seni  dan kreatifitas Bu Dwi. Alat-alat yang dipakai 

adalah gunting dan kertas, lem, cat warna, spidol. 

Aturan main yang dibuat sebagai berikut:

1. Najwa : Tidak melempar gunting

2. Narda : Tidak membubuhkan lem disembarang tempat.

3. Pasya : Tidak memukul teman dengan alat.

4. Aza : Tidak menggunting baju teman.

5. Laza : Bertanggung jawab

6. Neta : Tidak mencolek teman dengan lem

7. Sabrina : Membereskan tempat main

8. Baim : Tidak lupa waktu

9. Bima : Tidak mengambil alat lainnya.

Harapan guru:
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Menggunakan alat sebaik-baiknya ;Belajar harus rapi, dan 

berhati-hati ;Ingat waktuBekerjasama Belajar dengan gembira

Setelah membuat aturan dan guru menyampaikan 

harapan.seperti pada sentra lain untuk menuju pada meja kerja/ 

sudut main anak diberi pertanyaan sehingga anak-anak akan 

berlomba untuk menjawab pertanyaan guru.

Setelah semua anak duduk di meja kerja : Guru 

memerintahkan anak untuk melihat bahan dan alat yang ada di 

meja masing-masing dan menyebutkan alat dan bahan guru 

menulis di papan tulis dan anak mengeja huruf yang ditulis bu 

guru. Setelah selesai menyebutkan bahan dan alat, anak-anak 

diminta mengeja  guru dalam menjelaskan cara kerja 

(membuat ronce) sebagai berikut:

1. Guru menjelaskan cara memotong beberapa bentuk mobil, 

wortel, kacamata, kain, dst.)

2. Meronce  dengan benang : benda yang sudah dipotong diberi 

lem dan ditempel di benang.

3. Sehingga menjadi suatu bentuk roncean yang berhubungan 

dengan tema “mata”.

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Saat Guru memberi gagsan baggiamana cara 

menggunakan bahan dan alat serta berdiskusi membuat aturan 

main serta menyampaikan harapan ,kegiatan diatas masih 

termasuk pijakan sebelum main pijakan ini penting diberikan 

agar anak tidak salah menggunakan bahan dan alat sehingga 

anak memiliki standar kinerja.

------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya setelah guru selesai memberi contoh, guru 

memberi kesempatan anak untuk  membuat roncean seperti 
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yang sudah dijelaskan. Pertama anak-anak menggunting 

gambar-gambar yang telah disediakan ,kemudian mengelem 

gambar yang telah jadi selanjutnya meronce dengan benang . 

Pada saat anak bekerja guru mengamati dan mengawasi anak 

dalam menggunakan bahan dan alat. Kemampuan anak 

berbeda-beda, sehingga selesainyapun tidak bersamaan . Anak 

yang bernama Sabrina dalam menggunakan lem tidak hati-hati 

sehingga mengotori baju Narda, tahu bajunya kotor Narda 

melapor kepada guru :” Bu Guru baju ku dikotori Sabrina 

dengan lem ”.Melihat hal tersebut guru langsung memberi tahu 

Sabrina :” Sabrina hati-hati memakai lemnya sehingga tidak 

mengotori temannya Ayo minta maaf pada Narda”, Sabrina 

Menjawab:” Aku tidak sengaja bu guru”, minta maaf ya 

Narda’.Selain itu ada anak yang merebut gambar milik 

temannya  yang sudah digunting , guru melihat sikap anak 

tersebut guru langsung mengingatkan ”Kalau mau pinjam atau 

minta milik teman harus minta ijin dulu”.Setelah anak-anak 

selesai hasil pekerjaannya dikumpulkan.

------------------------------------------------------------------------------

 Refleksi:

Saat anak mulai  mengerjakan tugasnya guru 

mengamati pada setiap anak ,sambil mendokumenkan tentang 

sikap dan tingkah lalu anak untuk dicatat.Guru juga mengarahkan 

anak agar memiliki sikap dan perilaku yang baik, misalnya saat 

anak-anak ada yang tidak mentaati aturan, serta mengarahkan 

anak untuk meminta maaf atau meminta ijin jika mau mengambil 

barang teman atau meminjam milik temannya.Ini merupakan 

langkah guru dalam memberi contoh melakukan komunikasi 

yang tepat . Anak diberi kebebasan untuk membuat karyanya 

tidak harus sepeti yang dibuat guru sepanjang masih sesuai tidak 
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11.45 – 12.00

menyimpang dari tujuan pembelajaran . langkah ini untuk 

mendukung untuk mengelola dan memperluas pengalaman main.

-------------------------------------------------------------------------------

Evaluasi

Waktu menunjuk pukul 11.45 maka guru mengingatkan 

tentang waktu kemudian menyuruh anak-anak untuk 

membereskan bahan dan alat. Setelah mainan dibereskan anak 

meminta duduk melingkar dan guru mengajak menyanyi dan 

tepuk untuk menyegarkan suasana, kemudian anak-anak dan guru 

melaksanakan evaluasi dengan memberi pertanyaan, pada anak. 

antar lain :yang dibuat apa saja, berapa jumlahnya, namanya apa 

saja. Urutannya bagimana.

Setelah semua anak mendapatkan giliran evaluasi 

kemudian ditutup dengan doa penutup majelis, masuk dan keluar 

kamar mandi. Selanjutnya baris menuju ruang makan.

------------------------------------------------------------------------------

Refleksi:

Saat waktu habis , sesuai prosedur guru mengajak anak 

untuk membereskan mainan . Langkah ini untuk medukung  

anak dalam pengalaman belajar yang positif melalui 

pengelompokan, urutan, ukuran dan penataan main secara 

tepat.Kegiatan evaluasi ini mendukung anak dalam mengingat 

dalam main kreatifitas bersama teman dan guru.Mengucap doa 

dengan khusyuk dan iklas setelah bermain mendukung anak 

untuk selalu berterimaksih kepada Allah.

------------------------------------------------------------------------------
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Catatan Lapangan hasil Observasi

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 4 September 2007

Waktu : Pukul 09.30 – 10.00

Tempat : Sentra Persiapan

Kegiatan : Snack Time

Pencatatan Hasil : Selasa Jam 16.00

Pelaksanaan kegiatan Snack Time pukul 09.30 – 10.00 setelah materi pagi. Kegiatan 

ini diawali dengan cuci tangan, kemudian anak mengambil bekal di loker masing-

masing dan membawanya kembali ke ruang sentra persiapan karena saat materi pagi 

menggunakan ruang sentra persiapan. Setelah anak-anak mengambil bekal masing-

masing guru juga membawa makanan di tempat anak-anak, guru mengatakan 

silahkan belaknya dibuka, selanjutnya guru mengajak berdoa sebelum makan dengan 

menawarkan siapa yang akan memimpin doa ”bima mau memimpin bu ”? Kata 

Bima, kemudian buguru menjawab ” ya Silahkan Bima” setelah berdoa anak-anak 

mulai makan. Disela makan guru menanyakan apakah rizkinya halal semua? 

Anak-anak menjawab:” halal ” dengan memperlihatkan bungkus makanan untuk 

di baca oleh guru tentang label halal. Guru juga makan snack, disela makan guru 

menawarkan “anak-anak mau berbagi kue?” Kemudian anak yang mau diberi kue  

menjawab:” boleh berbagi Bu guru?” ,kemudian guru memberi kue, dan anak 

mengucapkan: “Terima Kasih”. Setelah selesai makan, anak-anak membawa 

tempat makan ke kotak tempat perlengkapan masing-masing. Selanjutnya anak-

anak main bebas.
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Catatan Lapangan Hasil Observasi

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 4 September 2007

Waktu : Pukul 08.30 – 09.30

Tempat : Sentra Persiapan

Kegiatan : Materi Pagi

Pokok Bahasan : - Mata

- Suku Kata Hi

Pencatatan Hasil : Selasa, Pukul 16.00 

Anak-anak dalam satu kelompok memasuki ruang materi pagi, dengan 

menggunakan ruangan Sentra, untuk kelompok Yellow three menggunakan sentra 

persiapan.Sebagai awal/pembukaan kegiatan materi pagi : Guru mengucapkan 

salam “ Assalamualaikum Warohmatullohi wabarokatu” kemudian anak-anak 

menjawab “Waalaikum salam” 

Pada kelompok Yellow Three terdiri dari 9 anak, yang hadir pada hari ini 8 anak 

1 tidak masuk karena sakit. Guru mengajak anak-anak untuk duduk melingkar 

dilantai dengan alas karpet.

Setelah mengucap salam, guru mengajak anak untuk berdoa sebelum doa 

dimulai guru mengingatkan anak yang masih belum mau duduk dengan berkata 

“ Baim, bila belum siap mengikuti kegiatan boleh duduk disudut ruangan”. 

Kemudian guru mengulangi mengajak sambil berkata : Mari berdoa dulu, siapa 
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yang giliran memimpin doa?, kemudian anak yang bernama Narda berkata 

“saya” maka Narda yang memimpin doa. Doa yang diucapkan:

-  Al Fatikhah; Al Ikhlas ;An nas; Al Falaq

- Doa sebelum belajar

-  Doa Sebelum Makan

- Doa Sesudah Makan dan Minum

-  Doa Masuk Kamar Mandi

-  Hadis : Larangan Marah

                       Larangan Makan sambil berdiri                       

Anjuran Senyum

Setelah mengucapkan doa selesai  kemudian dilaksanakan peragaan 

wudhu dengan diiringi nyanyian urutan wudhu. Selesai berwudhu dilanjutkan 

peragaan sholat dengan  menunjuk imam: guru menanyakan siapa saja yang 

tugas menjadi imam? Kemudian Pasya menjawab saya jadi imam. Kemudian 

Pasya di depan dan yang lain menyesuaikan dengan berbaris di belakangnya 

dengan mengatur shoof. Guru membantu dengan mengucapkan urutan gerakan 

sholat dari Takbiratul Ikhrom sampai salam. Setelah sholat kemudian mengucap 

doa setelah sholat.

 Setelah mengucapkan doa dan memperagakan sholat berjamaah ,guru 

mengajak menyanyikan diikuti oleh anak-anak antara lain:

- Lagu Rukun Islam “Puasa”

- Menyanyi dengan bahasa Inggris I Love You

- Menyanyi dengan bahasa Jepang moru-moru , dilanjutkan dg tepuk mata
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Kegiatan pembukaan materi pagi selesai. Selanjutnya Guru mengajak 

duduk melingkar, setelah anak duduk dengan rapi guru menyampaikan “Pagi ini 

kita melanjutkan belajar tentang mata” sambil memperlihatkan gambar mata.

Guru membacakan bagian-bagian mata.Sebelum membacakan guru 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang diberikan sebelumnya “apa fungsi 

mata”.

Anak menjawab “untuk melihat yang baik”. Kemudian guru mengatakan “hari 

ini kita belajar tentang “Kornea Mata”.Guru menjelaskan tentang fungsi kornea 

mata sambil menperlihatkan gambar mata.

Setelah selesai menerangkan tentang bagian-bagian mata selanjutnya belajar 

tentang KOSA KATA

-Posisi duduk berjajar ke belakang dengan santai 

-Guru menulis Bismillah dengan huruf arab.

- Selanjutnya guru mengabsen anak yang hadir dengan menyuruh anak menulis 

nama diikut dengan nama panggilannya. 

Guru dengan berkata “Sekarang absen dulu di kelas Yellow 3:

1. Bu Santi

2. NETA

3. AZA

4. LAZA

5. NARDA

6. BIMA

7. PASYA
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8. BAIM

Guru menulis tentang mata, anak-anak mengeja huruf yang ditulis guru 

Misal “K-O-S-A  -  K-A-T-A”  “M-A-T-A”

Selanjutnya guru memberi selingan untuk mengurangi kejenuhan anak 

“Tepuk Mata”

Plok-plok - Jawa - Mripat

Plok-plok - Sunda - Soca

Plok-plok - Inggris - Aye

Plok-plok - Jepang - Yenjing

Plok-plok - Cina    - Me’

Plok-plok - Arab  - Ainun

Plok-plok - Indonesia - Mata

Dilanjutkan denan belajar suku kata. Guru mengatakan sedang belajar suku kata 

Ha  -  Hi  -  Hu  -  He  -  Ho

Hari ini kita belajar dengan awalan Hi

Kemudian guru menunjuk anak yang ada di urutan paling depan 

untuk mengucap kata dengan suku kata awalan Hi: dan guru yang menulis di 

papan sebagai berikut 

1. Pasya Hi  -  lang

2. Narda Hi  -  tam

3. Sabrina Hi  -  jau

4. Neta Hi  -  u

5. Lasta Hi  -  sap
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6. Aza Hi  -  dung

7. Bima & Pasya Hi  -  dup

   8. Baim
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Catatan Lapangan

Waktu Pelaksanaan : Senin, 3 September 2007

Selasa, 4 September 2007

Waktu : Pukul 07.00 – 08.30

Kegiatan : - Penyambutan Anak

- Opening Circle

Tempat : Pintu Gerbang Firdaus International Preshcol 

Ruang Opening Circle

Hasil Pengamatan :

1. Penyambutan

Waktu menunjukkan Pukul 07.00 anak mulai berdatangan dengan diantar orang 

tua/pengasuh. Di pintu gerbang guru piket penyambutan ada di depan 

menyambut anak-anak dengan mengucapkan salam ”Assalamualaikum dan 

berjabat tangan, kemudian mereka membimbing anak menuju meja absen untuk 

mengisi daftar hadir untuk anak yang belum dapat menulis memakai tanda 

centang (V) pada daftar nama yang telah tertulis. Bagi yang bisa menulis anak-

anak menulis nama pada blangko yang disediakan. Selain mengisi daftar hadir 

anak juga menyerahkan buku tabungan pada guru yang memegang tabungan. 

Setelah absensi selesai, anak-anak melepas sepatu dan memasukkan bekal di 

loker masing-masing. Anak-anak kemudian main bebas dengan teman yang lain 

sebelum bermain bersama anak-anak saling bertegur sapa bersalaman, kemudian 

mereka main bersama di teras, jenis main yang mereka mainkan antara lain : 
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main bongkar pasang, main puzzel mobil-mobilan dan ada yang main di 

playground, anyaman sloropan/papan luncur dan main di rumah pohon. Setelah 

waktu menunjukkan pukul 08. 00 anak-anak menuju ruang opening circle.

2. Kegiatan Opening Circle

 Kegiatan ini diawali dengan guru piket Opening Circle membunyikan tanda 

dengan alat main krincingan kemudian anak-anak bergegas menuju ruang opening. 

Pada beberapa anak yang asyik bermain belum mau masuk ruang maka guru wali 

membujuk anak untuk mengajak ke ruang opening dengan cara 

membimbing/menggandeng tangan untuk anak kelompok yang lebih tinggi, 

mereka berbaris dengan dibimbing walinya. Setelah semua masuk guru piket 

mengajak membuat formasi lingkaran besar. Semua guru wali ikut dalam 

Opening Circle mereka duduk sebagai penyekat antara kelompok. Setelah 

membuar formasi lingkarang besar anak-anak diajak duduk kemudian guru piket 

mengajak berdoa dengan mengucap Al Fatikhah, kemudian mengucap doa 

dengan bahasa indonesia kemudian diterjemahkan dengan bahasa inggris. Setelah 

doa selesai, kegiatan selanjutnya adalah senam dengan diiringi musi, guru piket 

membimbing di depan. Guru wali juga ikut senam. Setelah senam selesai anak 

anak duduk berjajar ke belakang, gru wali ada di paling depan, kegiatan 

berikutnya menuju ruang makan pagi. Guru piket memberi tebakan dengan materi 

materi yang telah diberikan sebagai berikut :

Guru Piket mengaakan : ”kita sudah selesai senam, selanjutnya anak-anak 

mengikuti kegiatan materi pagi, boleh makan menuju ruang makan pagi terlebih 

dahulu yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru ”apa bahasa 

inggrisnya ”mata” kemudian kelompok Big Green menacungkan jari. Dan 

ditunjuk oleh guru dan anak menjawab ”EYES ya betul, silahkan big green 

menuju ruang makan pagi bersama guru wali”. Kegiatan memberi tebakan ini 

dilakukan sampai kelompok habis.
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Refleksi : Kegiatan penyambutan dan berpisah dengan orangtua dan pengasuh 

merupakan upaya membentuk sikap kemandirian anak.
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Catatan Lapangan

Waktu Pelaksanaan : Senin, 3 September 2007

Waktu : Pukul 12.00 – 14.00

Kegiatan : -    Makan siang bersama keluarga makan

- Sholat berjamaah

- Qiroati

Hasil Pengamatan  :

a. Makan siang bersama keluarga makan (12.00 – 12.30) kegiatan  makan 

dilaksanakan setelah kegiatan inti sentra selesai.

b. Saat anak membersihkan diri dengan cuci tangan dan kaki. Guru piket makan 

menata meja makan berdasarkan kelompok (keluarga makan) keluarga makan 

anggotanya terdiri dari berbagai kelompok. Jadi tidak sama dengan kelompok 

waktu belajar di sentra atau materi pagi.

Untuk masuk ke ruang makan anak-anak di bimbing guru dengan berbaris menuju 

ruang makan dan dengan tertib anak-anak duduk di kursi masing-masijng 

selanjutnya guru menjelaskan tentang menu hari ini. Guru menyatakan : Hari ini kita 

makan siang atas rizky dari Alloh, menu hari ini yaitu sayur top isinya wortel, bakso 

dan kentang, lauknya tahu dan daging sapi, serta ada kerupuk”, selanjutnya guru 

mempersilahkan untuk mengambil = ”silahkan ambil nasinya, sayur dan lauk 

beraturan ya ”. Anak-anak mengambil makanan setelah semua mengambil, guru juga 

mengambil makanan, kemudian guru mengajak berdiri ”mari berdoa sebelum 

makan, ” siapa yang akan memimpin ?” Baim menjawab : ”saya ” kemudian semua 

semua berdoa bersama ”, setelah selesai doa, guru mempersilahkan untuk dimakan. 

Saat makan tidak boleh ada yang bicara. Semua anak di wajibkan bertanggungjawab 

atas makanan yang diambil. Bila ada yang sudah selesai makan tidak diijinkan 
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meninggalkan meja makan, semua menuju sampai selesai. Bila sudah selesai guru 

mengajak anak untuk doa selesai makan. Kemudian anak dijinkan meninggalkan 

meja makan untuk kegiatan sholat bersama.

 Kegiatan sholat berjamaah 12.30 

Kegiatan dilaksanakan setelah anak makan siang. Di PAUD Firdaus anak-anak 

diwajibkan membawa alat sholat. Kegiatan sholat berjamaah diawali dengan 

membersihkan diri dengan berwudhu, anak-anak melaksanakan bergilir dengan 

dibimbing oleh guru. Disamping itu ada guru yang menyiapkan alat-alat untuk 

sholat di mushola yang juga digunakan untuk sentra ibadah. Setelah anak 

membersihkan diri, anak-anak di wajibkan berganti baju bersama guru piket 

ganti baju. Setelah ganti baju selesai, anak-anak menuju mushola dengan di 

pimpin guru laik-laki yang menjadi imam, anak-anak melaksanakan sholat 

Dhuhur berjamaah. Setelah sholat selesai, anak-anak membereskan alat-alat 

sholat dan menyimpan di lokernya masing-masing

 Kegiatan Qiroati 13.00 – 13.30

Kegiatan Qiroati dilikuti oleh kelompok Big Yellow dan Big Green. Kelompok 

ini untuk kelompok usia 3 sampai dengan 6 tahun jadi untuk kelompok small 

tidak ikut qiroati. Qiroati dibimbing oleh 3 guru. Metode yang digunakan dengan 

cara metode yang pertama dengan klasikal telebih dahulu kemudian baru metode 

individu klasikal dilakukan untuk memberi petunjuk cara membaca huruf 

hijaiyah, dengan cara  sebagai berikut :

Sebelum kegiatan dimulai guru mengajak berdoa menuntut ilmu, kemudian 

mengucap surat-surat pendek, Al Ikhlas, AL Falaq, An nas, Selanjutnya guru 

megnatakan “ sekarang kita akan belajar membaca hari ini sampai huruf J (ج) Kha 

 Perhatikan ibu guru mengucap dulu kemudian anak-anak menirukan .(خ) Kh (ح)
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“ setelah anak memahami tentang bunyi huruf dan lambangnya, untuk 

mengetahui anak-anak sudah memahami maka guru menunjuk salah satu anak 

untuk mengucap bunyi dari lambing huruf tersebut, “ coba siapa yang akan 

mengucapkan kemudian salah satu anak mengatakan “saya bu,” ucap Aza, 

kemudain Aza mengucap sesuai telunjuk guru. Setelah secara klasikal dianggap 

cukup sama guru maka anak-anak dibimbing guru untuk latihan membaca huruf 

arab dengan buku Iqro, setelah semua dapat giliran maka guru mengajak menutup 

kegiatan dengan mengucap doa penutup majelis.
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CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Catatan Lapangan Nomor : 1

Waktu wawancara : Sabtu, 1 September 2007

Pukul 08.00 10.00

Tempat wawancara : Ruang Kepala Sekolah Pusat PAUD Firdaus 

International       Preschool Banjarnegara

Topik Wawancara : Deskripsi Pusat Firdaus International Preschool     

Banjarnegara

Pewawancara :  Nunung Rusmawati

Sumber :  Kepala Sekolah

Catatan Lapangan dibuat : Sabtu, 1 September 2007 Pukul 16.00

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Pusat PAUD Firdaus International 

Preschool Banjarnegara ?

Jawab : 

Firdaus International Preschool didirikan oleh Yayasan Pendidikan 

PASEBANJATI. Firdaus International Preschool bergerak dalam bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penyelenggaraan Firdaus International

Preschool merupakan kerja sama antara Yayasan Pendidikan PASEBANJATI 

dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Firdaus International Preschool 

Banjarnegara mulai dibuka tahun pelajaran 2006 / 2007 yang terdiri dari 
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kelompok: Taman Toddler, Taman Bermain, Penitipan Anak. Taman Kanak-

Kanak dan Klab Terapi. 

Fasilitas yang disediakan Firdaus International Preschool antara lain: 

kolam renang, gasebo, outbond champ, sentra ibadah, Persiapan, Sentra

mengembangkan inisiatif, kreatifitas dan potensi anak.

Pengembangan dan peningkatan potensi anak usia dini menjadi 

konsentrasi pertama Yayasan Pendidikan PASEBANJATI. Melalui Firdaus 

International Preschool Yayasan Pendidikan PASEBANJATI membangun dan 

mengembangkan pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meningkatkan 

kualitas kelompok ini menjadi sangat strategis, mengingat kelompok ini 

merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab terhadap 

pembangunan di Banjarnegara di waktu mendatang.

a. Visi dan Misi 

Visi: Firdaus International Preschool adalah sebagai taman kreativitas 

anak dan warga belajar yang terbaik dan dinamis, terinovatif di tingkat 

nasional dan terpandang di tingkat International dengan berbasis Iman & 

Taqwa, ilmu pengetahuan, teknologi , etika, estetika, multiple intelligence dan 

enam kemampuan dasar sehingga tercipta generasi yang bertaqwa, cerdas, 

kreatif, produktif, mandiri dan mampu menjadi pemain handal di era 

globalisasi.

b. Motto 

CERDAS TANPA BATAS 

c. Misi 
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Firdaus International Preschool mengembangkan misi sebagai berikut:

c) Menstimulasi berbagai kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual), 

enam kemampuan dasar anak serta imajinasi kreatif melalui kegiatan 

yang komprehensif, imajinatif, kreatif, produktif, terpadau dan 

berkelanjutan

b). Menciptakan program-program bermutu, kreatif dan inovatif dalam 

rangka menghasilkan produktifitas yang menjadi tuntutan tertinggi era 

globalisasi

c). Memberikan keuntungan dan penghargaan yang layak bagi para 

stakeholders

d). Mengajak para professional handal dan berpengalaman untuk bersama-

sama membangun kreatifitas generasi muda dalam rangka pertumbuhan 

organisasi dan  pribadi

d. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mengembangkan Pendidikan Anak 

Usia Dini Firdaus International Preschool adalah sebagai berikut: 

Menumbuhkan, mengembangkan, mengoptimalkan dan mensinergikan 

seluruh potensi kecerdasan dan potensi kreativitas anak secara terpadu dan 

berkelanjutan melalui program yang komprehensif, kreatif, inovatif dan 

produktif serta dengan mensinergikan dengan seluruh potensi terbaik.

e. Tujuan

Tujuan Untuk Anak Usia Dini (PAUD) Firdaus International Preschool

 Menumbuhkan kecintaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
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 Mengembangkan enam kemampuan dasar, berpikir fleksibel, divergen dan 

konvergen

 Menumbuhkan karakter yang kreatif, mandiri, dan mampu memimpin diri 

sendiri.

 Mengembangkan karakter yang mampu bekerja sama secara positif dan 

kreatif

 Mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak kreatif serta 

kemampuan imajinasi yang tinggi

 Menumbuhkan minat terhadap seni

f. Program PAUD Yang Dikembangkan 

Karakteristik Program PAUD yang dikembangkan Firdaus International

Preschool adalah: 

1) Program yang dikembangkan berdasarkan encompasse (sejalan dengan 

filosofi kehidupan secara menyeluruh)

2) Program didukung oleh suatu sistem terpadu untuk anak dan 

keluarga(orangtua, saudara, dan keluarga lain sebagai satu keluarga 

Program dirancang dan dilaksanakan oleh tutor / guru yang terpilih

3) merupakan satu bagian dengan anak yang tak terpisahkan).

4) Program yang dikembangkan merupakan program untuk memenuhi 

kebutuhan unik dari setiap anak

5) Program memberikan berbagai kesempatan dan peluang bermain dimana 

setiap anak diberikan fasilitas untuk berkembang menuju tingkat 

perkembangan optimalnya.
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6) Program dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa belajar yang 

efektif bagi anak di bawah umur enam tahun adalah melalui pengalaman 

langsung dengan dunianya dan berinteraksi dengan anak-anak lain dan 

orang dewasa

7) Orang dewasa dan anak yang lebih tua merupakan model bermain yang 

tepat dan perilaku pro-sosial untuk anak yang lebih muda. 

2. Bagaimana Struktur Organisasi PAUD ?

Jawab :  

Struktur Organisasi Firdaus International Preschool Banjarnegara:

1. Ketua Yayasan : H. Syamsudin, S.Pd. M.Pd.

2. Kepala Sekolah : Samsiyah, S.Pd.

3. POMG : Iwan Sunjaya

4. Bagian Keuangan : Dwi Darawati, A. Ma. P.I

5. Bagian Administrasi : Risa Rofianti

6. Bagian Kurikulum : Diah Buni, BU, A.Md

7. Bagian Kesiswaan : Puji Ari Susanti, A.Ma.

8.  Penanggungjawab Kelompok :

a. Small Blue 1 : Risa Rofianti

b. Small Blue 2 : Dwi Darawati, A. Ma.P.I

c. Big Yellow 1 : Jihan Febriana, S.S.IP

d. Big Yellow 2 : Eva Ratriyani, A. Md

e. Big Yellow 3 : Puji Ari Susanti, A. Ma.

f. Big Green : Diah Ariani B.U. A. Md.
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9.   Penanggungjawab Sentra

a. Sentra Ibadah : Risa Rofianti

b. Sentra Bahan Alam : Jihan Febriana, A. SIP

c. Sentra Musik dan Olah Tubuh : Eva Ratriani

d. Sentra Seni dan Kreatifitas : Ipung Listyorini, S.P

e. Sentra Balok : Darawati, A. Md. PI

f. Sentra Main Peran : Puji Ari Susanti

g. Sentra Persiapan : Diah Ariani B.U, A.Md.

Staff : a. Supano

b. Nafandi Iman Diantara

Menurut Kepala Sekolah adanya jabatan rangkap pada guru/pendidik 

karena terbatasnya tenaga yang ada. Adapun uraian tugas sebagai berikut : 

Uraian Jabatan

(a) Kepala Sekolah

 Bertanggung jawab penuh terhadap operasional lembaga

 Menentukan kebijakan, merencanakan, mengkoordirasikan, 

mengendalikan, mengawasi, engevaluasi dan melaporkan kegiatan 

yang meliputi pengembangan dan peningkatan sumber daya.

 Membina dan mengarahkan guru dan karyawan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

 Melakukan pengembangan dan peningkatan lembaga sesuai dengan 

kemampuan lembaga
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 Melakukan secara aktif mengikuti pertemuan dinas yang     

diselenggarakan.

(b) Keuangan

Bersama Kepala Bidang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap Awal Tahun Pelajaran Baru:

 Melaksanakan dan mendokumentasikan penerimaan keuangan.

 Mengelola, mengendalikan dan mendokumentasikan pengeluaran 

keuangan.

(c)  Bidang Administrasi

-  Mengelola Persuratan

- Mengelola pelaksanaan administrasi kelembagaan, akademik, dan 

kerumahtanggaan. 

-  Menginventarisasi, mengadakan dan memelihara sarana prasarana    

sekolah. 

-  Melayani kebutuhan administrasi guru, karyawan dan tamu.

-   Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pihak terkait. 

-   Melaksanakan sistem manajemen mutu secara konsisten

-   Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dengan bidangnya. 

(d) Kepala Bidang Kurikulum

- Menetapkan dan mengembangkan kurikulum.

-  Menentukan buku referensi, racikan menu (materi) generik, dan  

mengusulkan struktur program pembelajaran.

-  Memastikan jadwal tersedia untuk pembelajaran.
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- Melaksanakan supervisi persiapan, pelaksanaan, clan evaluasi 

pengajaran guru. 

- Memastikan kelengkapan, kelayakan, efektivitas dan efisiensi Alat 

Permainan Edukatif yang tersedia untuk masing-masing tahapan 

perkembangan anakd an sentra

e)  Wali Kelas

- Mendisplay kelas

- Menyiapkan Alat Permainan Edukatif (APE)

- Membuat rencana Proses Belajar Mengajar (PBM), Melaksanakan 

PBM, Membuat laporan PBM

- Membuat laporan perkembangan anak.

- Bertanggung jawab atas kelas dan seluruh isi perlengkapannya.

- Melaksanakan pertemuan antar wali kelas.

- Melaksanakan kegiatan strategis untuk anak yang belum bisa 

bergabung   dengan kelas. 

(f) Guru Sentra

- Mendisplay  sentra yang menjadi tanggungjawabnya

- Menyiapkan APE sesuai sentra dan tema

- Membuat rencana, melaksanakan, membuat laporan PBM sesuai 

sentra dan tema

- Membuat laporan perkembangan anak.

- Bertanggung jawab atas sentra dan perlengkapannya seisinya



231

3. Bagaimana Sarana Prasarana Pusat PAUD Firdaus International 

Preeschool Banjarnegara ?

Jawab : Infrastruktur Pendukung Program PAUD 

1. Lingkungan Kreatif Yang dikembangkan 

(d)Memberikan halaman yang cukup luas dengan lingkungan nyaman 

untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dengan 

bebas.

(e)Guru bekerja sama dengan penuh kasih sayang sehingga membuat anak 

betah tinggal Firdaus International Preschool.

(f) Lingkungan diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak dapat secara 

bebas mengembangkan rasa ingin tahunya, melakukan aktivitasnya 

sendiri, memainkan berbagai alat dan media belajar yang mampu 

menyulut minat dan keingintahuan, perasaan, serta keterampilannya 

sehingga anak berkembang sesuai dengan taraf perkembangan mereka 

yang beragam dan unik.

2.   Sarana Fisik Yang Mendukung Pengelolaan PAUD

SARANA FUNGSI KETERANGAN

Lapangan Bermain
 Rumah Pohon

Pojok Bermain :
 Bale Teater 

Anak & Boneka
 Bale Kertas
 Bale Warna
 Bale Bumi

Sebagai sarana untuk menjalankan 
program :
 Outbound for kids
 Treasure hunt
Sebagai sarana untuk menjalan-
kan program sticky finger :

 Bale teater Anak & Boneka, 
yaitu sebagai sarana anak 
untuk mengekspresikan 
bakatnya dalam berain peran, 
ataupun berimajinasi lewat 

Peralatan 
outbound

Showroom dan 
perlengkapan 
permainan kreatif 
lainnya sesuai 
dengan tiap Bale 
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R. Pelatihan Utama 
beserta multimedia-
nya

Pojok Baca
Bale Dongeng

Pojok miniature & 
kreasi

Pojok Balok & Lego

R Gambar & Desain

Lab Komputer dan 
internet(Local  Area 
Network)

panggung boneka
 Bale Kertas, yaitu sebagi 

sarana eksplorasi anak 
menggunakan bahan kertas 
(origami, mozaik dll)

 Bale Warna, yaitu sebagai 
sarana eksplorasi anak dalam 
mencampur warna lewatsarana 
menggambar dll

 Bale Bumi, yaitu sebagai 
sarana eksplorasi anak lewat 
permainan pasir, air, sabun, 
bahan limbah & muatan lokal

 Sebagai sarana untuk 
menjalankan palatihan yang 
membutuhkan presentasi 
audiovisual, pemutaran film, 
ataupun pemutaran musik.

 Sebagai sarana untuk memutar 
film-film anak dari berbagai 
negara

 Sebagai sarana untuk 
menambah wawasan lewat 
buku dan penjualan buku bagi 
yang tertarik untuk 
memilikinya

 Sebagai sarana untuk 
menjalankan program integral 
intelligence

 Sebagai sarana bagi masyara-
kat untuk bermain balok

 Sebagai sarana untuk 
mendukung program pelatihan 
desain grafis

 Sebagai sarana untuk 
mengerjakan proyek-proyek 
yang berhubungan dengan 
desain grafis 

 Sebagai sarana untuk 
mendukung program pelatihan 
komputer grafis

 Sebagai sarana untuk 
mengerjakan proyek-proyek 

Computer beserta 
semua 
perlengkapan 
audio visualnya

Buku, mesin foto 
copy, dan semua 
perlengkapan 
perpustakaanya

Perlengkapan 
miniature

Balok besrta 
perlengkapannya
Meja gambar 
beserta 
perlengkapannya
Computer, scan, 
printer, jarring-an 
networknya 
(online-internet), 
software design 
grafis dan 
computer for 
kids, beserta 
perlengkapannya
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R. Workshop / 
Produksi

R. Kantor

Toko Kelontong

R.Pendukung lainnya

yang berhubungan dengan 
computer grafis

 Sebagai sarana pusat data dan 
informasi

 Sebagai sarana pembelajaran 
dunia computer kepada anak

 Sebagai sarana untuk 
memproduksi APE

 Sebagai sarana untuk 
mendukung program pelatihan

 Sebagai tempat untuk 
menjalankan proses 
manajemen

 Sebagai sarana untuk belajar 
mandiri dan kewirausahaan 
bagi para warga belajar

 Sebagai sarana tambahan

Perlengkapan 
produksi

R. Admi. R tamu, 
& R Diskusi be-
serta 
Perlengkapan 
toko
Toilet, gudang 
dll, mushola

4. Bagaimana Kondisi anak didik di Pusat Firdaus International Preschool 

Banjarnegara ?

Jawab : Pada PAUD International Preshschol pembagian kelompok 

berdasarkan usia. Anak  Jumlah anak didik ada 59 anak yang terbagi menjadi 

6 kelompok dengan pembagian sebagai berikut: 

- Usia 3-4 tahun terdiri dari 20 anak.

- Usia 4-5 tahun terdiri dari 29 anak

- Usia 5-6 tahun terdiri dari 10 anak

Nama untuk tiap kelompok usia berbeda-beda, untuk kelompok usia 3-4 tahun 

diberi nama small blue ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 

10 orang. Kemudian untuk usia 4-5 tahun diberi nama Big Yellow terdiri dari 
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3 kelompok. Untuk usia 5-6 tahun ada 1 kelompok diberi nama Big Green. 

Masing-masing kelompok ada satu penanggung jawabnya disebut wali kelas. 

5. Bagaimana Kondisi Guru/Pendidik PAUD ?

Jawab : Guru/pendidik PAUD pada saat ini ada 10 orang. Termasuk Kepala 

sekolah Pendidikan Minimal SMA. Maka sudah mengikuti pelatihan 

pembelajaran BCCT walaupun ada yang lulusan bukan kependidikan tapi 

karena mempunyai minat yang tinggi pada pendidikan anak sehinga mereka 

tidak merasa kesulitan. Guru/pendidik melaksanakan tugas sesuai dengan 

pembagian tugas yang ditetapkan, yaitu : menjadi wali kelas, guru sentra 

bahkan merangkap menjadi tenaga administrasi. Hal tersebut seperti 

disampaikan oleh Kepala Sekolah :

 ” Karena keterbatasan tenaga guru/pendidik disini maka ada  yang ditugasi 
untuk mengelola : keuangan, kesiswaaan, dan sarpras. 
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Adapun data guru sebagai berikut :

N0.
NAMA 
LENGKAP

TEMPAT 
TANGGAL 
LAHIR

PENDIDIKAN 
TERAKHIR

TUGAS
TMT DI 
PAUD

1
Samsiyah

Banjarnegara, 
26 Oktober 
1973

S1 Pendidikan. 
Biologi 1999

Kepsek
10 Juni 
2006

2
Jihan Fibriana 
Sofuro

Banjarnegara,
11 Februari 
1977

S1 H.I 2003 Guru sentra
10 Juni 
2006

3 Eva Ratriyani
Banjarnegara,
27 Agustus 
1983

D3 Adm. R.S 
2004

Guru sentra
10 Juni 
2006

4 Risa Rofianti
Banjarnegara,
20 Mei 1987

SMU 2005 Guru sentra
10 Juni 
2006

5 Lian Fiany
Banjarnegara,
27 Maret 
1984

D2 PGTK Guru sentra
10 Juni 
2006

6 Dwi Darawati
Banjarnegara, 
16 Agustus 
1976

D3 Perikanan 
1998

Guru sentra
10 Juni 
2006

7 Pudji Ari Susanti
Banjarnegara,
13 September 
1985

D2 PGSD 
2005

Guru sentra
10 Juni 
2006

8
Diah Arini 
Budhi Utami

Banjarnegara, 
29 Maret 
1980

D3 B. Inggris 
2002

Guru sentra
10 Juni 
2006

9 Ipung Listyorini
Banjarnegara, 
28 Februari 
1980

S1 Pertanian 
2003

Guru sentra
16 Juli 
2007

10 Tri Setiadi
Banjarnegara,
24 Maret 
1983

Mahasiswa D2 
PGSD UT Sm. 
V

Guru sentra
16 Juli 
2007
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Catatan Lapangan Nomor 2

Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 1 September 2007

  Pukul 11.00 – 13.00

Tempat : Ruang Guru/Pendidik PAUD

Topik Wawancara : Kurikulum dan Pengembangannya.

Pewawancara : Nunung Rusmawati

Sumber : Bu Uut (Bagian Kurikulum)

Catatan Lapangan dibuat      : 1 Sptember 2007 jam 14.00

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana kurikulum pembelajaran ?

Jawaban:

Kami menyusun kurikulum berbekal dari hasil magang di PAUD Istiqlal 

Jakarta selama 2 bulan. Kurikulum PAUD Firdaus International Preschool 

Banjarnegara biasa kita sebut Racikan Kurikulum karena kurikulum kami 

memadukan berbagai kurikulum antara lain : KTSP untuk Taman Kanak-

kanak dan RA tahun 2007 dan  Menu Generik untuk PAUD dari Direktorat 

PAUD Dirjen PLS Depdiknas kurikulum tersebut kami jadikan dasar dalam 

menyusun. Dengan pertimbangan sarana dan prasarana yang ada serta 
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kondisi murid. Disamping itu karena kita menggunakan sentra-sentra maka 

jumlah sentra dan guru juga menjadi pertimbangan yang amat penting bagi 

kami.

2 Bagaimana Karakteristik Kurikulum di Pusat PAUD International

Preschool Banjarnegara ?

Karakteristik Program PAUD yang dikembangkan Firdaus International

Preschool adalah: 

1) Program yang dikembangkan berdasarkan encompasse (sejalan dengan 

filosofi kehidupan secara menyeluruh)

2) Program didukung oleh suatu sistem terpadu untuk anak dan keluarga 

(orangtua, saudara, dan keluarga lain sebagai satu keluarga Program 

dirancang dan dilaksanakan oleh tutor / guru yang terpilih merupakan 

satu bagian dengan anak yang tak terpisahkan).

3) Program yang dikembangkan merupakan program untuk memenuhi 

kebutuhan unik   dari setiap anak

4) Program memberikan berbagai kesempatan dan peluang bermain dimana 

setiap anak diberikan fasilitas untuk berkembang menuju tingkat 

perkembangan optimalnya.

5) Program dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa belajar yang 

efektif bagi anak di bawah umur enam tahun adalah melalui pengalaman 

langsung dengan dunianya dan berinteraksi dengan anak-anak lain dan 

orang dewasa
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6) Orang dewasa dan anak yang lebih tua merupakan model bermain yang 

tepat dan perilaku pro-sosial untuk anak yang lebih muda. 

3.  Bagaimana Penyusunan Jadwal Pembelajaran di Pusat PAUD ?

Jawab : Kurikulum yang dikembangkan pada PAUD Firdaus International 

Preschool adalah kurikulum yang terintegrasi dengan memadukan berbagai 

kurikulum yang ada antara lain Kurikulum KTSP Untuk Taman Kanak-Kanak 

dan Roudatul atfal tahun 2004dari Depdiknas, dan Menu Generik untuk PAUD 

dari Direktorat PAUD Dirjen PLS Depdiknas,  Al-quran dan As sunah Bobot 

materi yang di kembangkan terdiri dari materi umum. Yang dimaksud materi 

umum adalah materi dengan kurikulum nasional dan materi keagamaan dengan  

perbandingan 50% : 50%. 

Seperti dikatakan oleh bidang kurikulum Bu Uut, materi yang kami susun terdiri 

dari materi materi umum dan materi keagamaan dengan perbandingan 50 % 

materi umum dan 50 % materi keagamaan. Aturan sebetulnya sama dengan 

PAUD lain namun kami lebih menonjolkan nilai agamanya. Contohnya pada 

PAUD lain untuk materi lingkungan akan memberi tema ”sekolah ku”, untuk 

PAUD Firdaus akan memberi judul tema ”sekolahku karunia Alloh”.

Rencana Program Belajar disusun untuk 1 tahun ajaran kemudian dituangkan 

dalam progaram bulanan dalam bentuk Tema. Dalam menyusun program 

kegiatan tahunan yang menjadi bahan acuan adalah tema dalam GPPKB, 

bahasan inti kemudian baru dibutuhkan tema Hasil Rumusan dan dipersiapkan 

juga program kegiatan penunjang. Rencana program kegiatan belajar tahun 
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2007-2008 Firdaus International Preschool seperti disajikan dalam lampiran 2.

Perencanaan pelaksanaan pengembangan kemampuan dasar dituangkan dalam 

Program pembelajaran bulanan di susun dengan tema-tema dari program bulanan 

diuraikan dalam bentuk rencana kegiatan mingguan.dan dioperasionalkan lagi 

kedalam kegiatan harian.

Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan  

tematik yaitu pengorganisasian dari kurikulum dan pengalaman belajar melalui 

topik-topik tertentu. Pembahasan pada tiap tema diharapkan dapat 

mengembangkan ketrampilan berbahasa, daya pikir, daya cipta dan perilaku 

sesuai pembahasan. Pencapaian kemampuan yang diharapkan dilakukan secara 

bertahap dan berulang-ulang menurut kemampuan anak

Setelah rencana program kegiatan tersusun dan dituangkan dalam tema bulanan 

dan pada PAUD Firdaus dengan istilah Acuan Tema Bulanan. Pada Acuan Tema 

Bulanan memuat : 

 Landasan pemikiran yang berdasar pada Al Quran, Hadist dan Asma’ul 

Husna.

 Pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema atau Uraian tentang  

bulanan dapat juga dikatakan sub pokok bahasan

 Kegiatan penunjang tema

 bentuk dan warna  yang dipelajari

 Doa dan surat pendek yang dilafalkan

 Lagu yang diperkenalkan

 Rumusan tema
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Dari Acuan tema bulanan diuraikan dalam bentuk kegiatan mingguan 

(disebut Agenda kegiatan mingguan). Selanjutnya dioperasionalkan dalam 

kegiatan harian atau jadwal harian. Selain menyusun Acuan Tema Bulanan, pada 

PAUD Firdaus juga menyusun Webbing Lesson Plan maksud adalah menyusun 

acuan untuk pembelajaran di sentra-sentra. Webbing Lesson Plan ini digunakan 

sebagai acuan penerapan model pembelajarannya untuk mengembangkan aspek 

kecerdasan jamak. Webbing Lesson Plan ini disusun secara bulanan sehingga 

antar Acuan Tema bulanan berdampingan dengan Webbing Lesson Plan. Tema 

Acuan Bulanan untuk mengembangkan kemampuan dasar sedangkan Webbing 

Lesson Plan acuan yang digunakan untuk mmengembakan aspek kecerdasan Hal 

tersebut diatas dikuatkan oleh penjelasan Bu Uut selaku yang membidangi 

kurikulum sebagai berikut  

” Kurikulum dijabarkan pada Tema Acuan Bulanan yang dioperasionalisasinya 

pada materi pagi sedangkan untuk pembelajaran di sentra menggunakan 

Webbing Lesson Plan keduanya merupakan satu kesatuan saling menunjang”.

Tema-tema yang disusun berdasar pada GBPKB-TK dan dipadukan dengan 

ajaran Al-Qur’an dan As Sunah Rosul dimulai dari lingkungan yang terdekat 

sampai dengan yang terjauh dan tema-tema ini disusun tidak bersifat paten tetapi 

dimungkinkan dapat berubuah dengan situasi dan kondisi serta perhitungan 

waktu. 

4.   Bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Perilaku dan Kemampuan dasar ?

Jawab : Program belajar yang kami susun yang mengacu pada kurikulum untuk 

anak usia dini dimana dalam kurikulum tersebut setelah dijabarkan menjadi 
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indikator – indikator sehingga dalam pembelajaran dalam rangka 

pengembangan perilaku dan kemampuan dasar berdasar pada indikator-

indikator tersebut untuk pengembangan perilaku yang laksanakan di semua 

aktifitas di PAUD. Pengembangan perilaku berdasarkan pada moral dan nilai 

agama, sosial, emosional dan kemandirian, misalnya saat penyambutan anak 

untuk dibiasakan mengucapkan salam, bersalaman, membantu teman, 

dibiasakan berucap dengan kata-kata santun, ditanamkan untuk menghargai 

teman, sedangkan untuk pengembangan kemampuan dilaksanakan disetiap 

sentra-sentra yang dibuka. Pengembangan kemampuan dasar dan pelaksanaan 

dengan menggunakan Webbing Lesson Plan sebagai Panduan Pelaksanaan 

Pembelajaran. 
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Catatan Lapangan Nomor : 3

Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 8 September 2007

Pukul 09.00 – 11.00

Tempat : Ruang Sentra Persiapan

Topik Wawancara : Penerapan BCCT di Pusat PAUD Firdaus 

International Preschool Banjarnegara

Pewawancara : Nunung Rusmawati

Sumber : Bu Santi

Catatan lapangan dibuat                       :  Minggu 9 september  2007 jam 09.00

Transip Wawancara

1. Sejak kapan menerapkan BCCT di PAUD Firdaus International Preschool  

Banjarnegara ?

Jawaban:

Jawaban : PAUD Firdaus menerapakan BCCT sejak mulai berdiri yaitu tahun 

2006. awalnya kami menyelesaikan dengan pendekatan BCCT belum sepenuhnya 

karena memperhitungkan ruang yang tersedia belum memadai,  saat itu proses 

pembangunan ruang belum selesa. Setelah pembangunan ruang belajar telah 

selesai, walaupun jumlah ruang belajar belum memadai kami membuat 7 sentra 

dengan memanfaatkan ruang-ruang yang memungkinkan untuk sentra. Misalnya 

mushola kita buat Sentra Ibadah, dan halaman samping kiri gedung untuk Sentra 

bahan alam. Demikian informasi yang disampaikan oleh bu Santi.
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2. Berapa sentra yang dibuka di Pusat PAUD International Preschool ?

Jawaban :

 Dalam Kegiatan pembelajaran di sentra diampu oleh guru sentra. Di PAUD 

Firdaus ada 7 sentra sehingga ada 7 guru/pendidik yang di tugasi untuk 

memegang 1 sentra, setiap guru sentra bertanggungjawab atas sentra yang diampu. 

Tugas guru sentra sebelum pembelajaran di sentra adalah mendisplay sentra 

sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dijabarkan dengan jadwal harian. 

Menurut Bu Santi  ”Tujuh sentra yang kami buka adalah : 1) sentra ibadah, 2) 

sentra bahan alam, 3) sentra musik dan olah tubuh, 4) sentra seni dan kreatifitas, 

5) sentra balok, 6) sentra main peran, 7) sentra persiapan.”

3. Apakah kegiatan yang dilaksanakan sesui dg langkah dalam pendekatan 
BCCT?

Jawaban : Di PAUD Firdaus ini pelaksanaan pembelajarannya dengan 

menggunakan pendekatan BCCT,namun demikian tidak sama persis karena 

pembelajaran yang dikembangkan pembelajaran yang diintegasikan dengan 

pendidikan agama islam maka mengalami modifikasi akan tetapi tidak 

mengurangi tahapan-tahapan pembelajaran dengan pendekatan BCCT. Lebih 

jelasnya begini : Kegiatan yang dilakukan sejak pagi hingga siang meliputi :1). 

Penyambutan anak 2). Opening cirle 3). Meteri pagi 4). Snack Time 5). Main 

Bebas 6).Bermain di sentra 7). Makan bersama keluarga makan 8). Sholat 

Berjama’ah 9).qiroati.kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan sehari-

hari secara prinsip tetap menggunakan rambu-rambu BCCT.
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4 Apakah langkah-langkah BCCT dapat diterapkan pada semua kelompok ?

Jawab : Atas pertanyaan bu Santi menyatakan bahwa : di Firdaus ada 6 

kelompok yang terdiri dari kelompok usia 2-3 tahun, ada 2 kelompok usia 3- 4,5 

tahun, ada kelompok 3 dan usia 4,5 – 6 tahun, ada kelompok menggunakan 

Pendekatan BCCT, memang sudah menjadi program PAUD Firdaus, maka kami 

terapkan untuk semua kelompok usia, namun ada sedikit kendala bagi kami 

untuk penerapan pada usia 2-3 tahun. Kami harus lebih sabar dalam memberikan 

pijakan-pijakan pada anak karena anak-anak kadang cepat bosan dan belum 

focus terhadap arahan-arahan dari guru.

5 Bagaimana Kelebihan dan kelemahan BCCT ?

Jawab : Pendekatan BCCT adalah pendekatan yang di pandang efektif untuk 

pembelajaran BCCT, menurut saya pendekatan BCCT antara lain : mudah 

diterapkan untuk pembelajaran anak dengan adanya pijakan-pijakan dan 

langkah-langkah yang mudah diikuti. Pada saat anak bermain tidak menyadari 

bahwa saat anak bermain mereka sedang belajar. Pendekatan BCCT menuntut 

kita untuk selalu kreatif agar dalam menata atau menyediakan bahan dan alat 

main tidak tetap/selalu berubah (seperti di sampaikan oleh ibu santi). Menurut 

saya kelemahan hampir tidak ada, hanya memang pendekatan BCCT ini 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada pembelajaran. Jadi kelompok 

bermain atau TK pada umumnya. Disamping itu idealnya juga memerlukan 

ruang yang luas sehingga memberi kemudahan dalam mendisplay/menata 

lingkaran main. 
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5.1 Bagaimana langkah pijakan lingkungan main ?

Jawaban : Langkah-langkah pijakan lingkungan main : Pijakan lingkungan main 

adalah pijakan yang di lakukan oleh guru untuk menata lingkungan main sesuai 

dengan sentranya berdasarkan tema yang di programkan. Langkah-langkah 

lingkungan main meliputi :

2. Penata lingkungan main

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada penataan lingkungan main 

meliputi :

a) Menyiapkan bahan dan alat main yang akan digunakan sesuai dengan 

rencana dan jadwal kegiatan yang telah dibuat.

b) Pendidik menata alat dan bahan main yang akan digunakan sesuai dengan 

kelompok usia yang di bimbing.

c) Menata alat main harus menemukan rencana pembelajaran.

Sesuai yang di tuturkan bu Santi, bahwa di PAUD Firdaus dalam menata 

lingkungan main dua kali yaitu untuk kegiatan materi pagi dan saat main di 

sentra. Namun saat menyiapkan meteri pagi alat dan bahan yang diperlukan tidak 

sebanyak menata lingkungan main untuk kegiatan di sentra.

5.2 Bagaimana Pijakan Pengalaman Sebelum Main ?

Jawab : Pada saat kegiatan pijakan sebelum main kegiatan pendidik adalah : (1) 

Pendidik dan anak duduk melingkar, pendidik memberi salam pada anak-anak 

dan menanyakan kabar anak-anak; (2) mengabsen anak-anak dan menanyakan 

kabar anak-anak (3) berdoa bersama dengan dipimpin salah satu anak; (4) 

pendidik menyampaikan tema hari ini; (5) pendidik membacakan buku terkait 
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dengan tema; (6) Pendidik mengaitkan isi cerita dengan kegiatan main yang akan 

dilakukan; (7) pendidik mengenalkan semua tempat dan alat main yang 

disiapkan; (8) pendidik memberi pijakan dengan mengaitkan pada kemampuan 

apa yang diharapkan muncul; (9) pendidik menggali aturan main, memilih teman 

main, memilih mainan, cara menggunakan alat-alat, kapan mulai dan mengakhiri 

main; (10) pendidik mempersilahkan anak mulai bermain.

5.3 Bagamian Pijakan pengalaman main setiap anak?

Jawab :  Pijakan ini dilakukan selama anak melakukan aktifitas dan alat-alat 

permainan yang telah dipersiapkan, kegiatan pendidik adalah : (1) berkeliling di 

antara anak-anak yang sedang bermain; (2) memberi contoh cara main pada anak 

yang belum bisa; (3) memberi dukungan berupa pernyataan positif, (4) 

Memancing dengan pertanyaan terbuka, (5) memberi bantuan pada anak yang 

membutuhkan, mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain; (6) mencatat 

yang dilakukan anak (jenis, tahap perkembangan dan tahap sosial); (7) 

mengumpulkan hasil kerja anak, (8) bila waktu tinggal 5 menit, pendidik 

memberitahukan kepada anak untuk bersiap-siap menyelesaikan kegiatan.

5.4 Bagaimana pijakan pengalaman setelah main?

 Langkah–langkah yang dilakukan pendidik pada pijakan ini adalah : (1) 

memberitahukan saatnya membereskan; (2) pendidik membuat permainan yang 

menarik agar anak ikut membereskan; (3) setelah semua alat main dirapikan 

anak-anak dan pendidik duduk kembali di lingkaran; (4) pendidik menanyakan 
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pada setiap anak kegiatan main yang tadi dlakukan dan pengalaman-pengalaman 

apa yang diperoleh selama bermain.

6.1 Bagaimana Bentuk evaluasi pada pendekatan anak usia dini dengan 

pendekatan BCCT ?

Jawaban : masuk dalam langkah-langkah pijakan setelah main anak, evaluasi 

saat main disentra dilakukan pendidik/guru dengan mengisi format-format 

tentang tahapan perkembangan anak, kemudian dirangkum untuk dibuat anekdot 

tentang perkembangan anak. Sedangkan materi yang dievaluasi berdasar pada 

aspek-aspek perkembangan anak yang terjabar dalam indikator-indikator yang 

tercantum dalam kurikulum pendidikan anak usia dini, aspek-aspek yang 

menjadi dasar penilaian yaitu tentang perilaku moral, agama, kemandirian sosial 

emosional. Sedangkan kemampuan dasar meliputi : kognisi, gerak/motorik, 

bahasa dan seni.

6.2. Kapan evalusi dilaksanakan?

Jawaban: Pelaksaaan evalusasi dilaksanakan pada saat pembelajaran di sentra, 

cara mengevaluasi kami menurut petunjuk dalam pelaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan BCCT yaitu saat anak-anak melaksanakan kegiatan main 

di sentra, kami melakukan pengamatan pada saat anak beraktifitas, dengan 

pertanyaan yang ada hubungannya dengan aktifitas yang dilakukan anak 

sedangkan materi atau isi pertanyaan yang menjadi dasar adalah aspek-aspek 

perkembangan anak. Disamping itu kami mencatat aktifitas anak tentang 

kelebihan dan kekurangan tentang sikap-sikap positif maupaun negatif. Misalnya 
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bila anak melakukan kegiatan yang positif tanpa diperintah  yaitu membantu 

menata meja makan saat guru piket menyiapkan makan siang, maka hal positif 

ini dilaporkan pada guru wali ntuk dimasukkan pada catatan perkembangan anak 

atau anekdot. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengisi buku perkembangan anak yang selanjutnya disampaikan pada orang tua 

anak.

6.3. Bagaimana Bentuk buku laporan perkembangan anak?

Jawaban: Buku rapot yang digunakan di PAUD Firdaus sama dengan buku 

rapot pada  anak usia dini (TK maupun Kelompok Bermain) yang lain. Buku 

rapot memuat tentang perkembangan anak yang menyangkut aspek-aspek 

perkembangan anak baik tentang fisik/motorik, Kognisi, bahasa dan seni  serta 

sosial, emosi dan kemndirian. Aspek-aspek tersebut dijabarkan dengan indikator-

indikator seperti yang tercantuk dalam kurikulum anak usia dini namun ada 

sedkit perbedaan karena dalam pelaksanaan pembelajaran kami integrasiakan 

dengan pendidikan agama islam maka indikator yang kami cantumkan 

bernuansakan pendidikan agama islam.

Untuk laporan kepada orang tua kami sampaikan tiga bulan sekali hal ini kami 

lakukan untuk mempermudah dalam melihat perkembangan anak. Tiga bulan 

sekali kami mengadakan pertemuan dengan orang tua unruk menyampaikan 

buku perkembangan anak disamping ada acara lain dalam rangka meningkatkan 

komunikasi denga orang tua anak.
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Catatan Lapangan  nomor 4

Waktu Pelaksanaan : Senin, 10  September 2007

Pukul 10.00 – 12.00

Tempat : Ruang Tamu PAUD Firdaus

Topik Wawancara : Pembagian tugas guru/pendidik PAUD

Pewawancara : Nunung Rusmawati

Sumber : Kepala Sekolah 

Catatan Lapangan disusun                    : Senin,10 September 2007

Transkrip Wawancara:

1.  Bagaimana cara pembagian tugas bagi guru/pendidik PAUD

Jawaban: Di PAUD Firdaus ini hanya memiliki guru 10 orang termasuk Kepala 

Sekolah sementara kebutuhan guru untuk sentra saja membutuhkan 7 orang  ada 

tugas lain yang juga penting adalah sebagai wali kelompok, kemudian perlu 

personal yang menangani kesiswaan kurikulum, sarpras, dan administrasi 

lembaga dan admistrasi kesiswaan. Disamping itu masih diperlukan 

petugas/guru piket yang mengadakan penyambutan anak, memimpin opening 

circle dan guru piket ganti pakaian. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam 

pelaksanaan tugas ada yang merangkap.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam membagi tugas 

menyesuaikan dengan kemampuan tenaga yang ada.Untuk tugas sebagai wali 

kelompok/kelas menyesuaikan dengan kelompok yang ada yaitu 6 kelompok.
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2. Pertanyaan : Apakah tugas yang dibebankan pada guru selalu bergilir?

Jawaban: Untuk tugas sebagai wali kelompok/kelas  dan penanggung jawab 

sentra sifatnya tetap tidak digilir kecuali bila ada kelompok yang sudah selesai 

atau lulus maka guru yang mengampu ditugasi memegaang/bertanggungjawab 

pada kelompok yang baru.sedangkan untuk guru piket opening circle, guru piket 

ganti pakaian dijadwal dengan menyesuaikan dengan kegiatan yang lain.

3 adakah tugas lain yang dibebankan selain sebagai guru/pendidik selain 

pengajar?

Jawaban : Seperti telah diungkapkan sebelumnya karena keterbatasan tenaga 

administasi maka ada beberapa guru yang  tugasnya merangkap misalnya 

menjadi wali kelompok, penanggung jawab sentra dan menjadi urusan 

kesiswaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi , dalam 

struktur yang ada menunjukkan bahwa satu guru mengampu tiga atau dua 

kegiatan.

4.   Apa kendala  dalam membagi tugas untuk guru/pendidik PAUD? 

Jawaban: Sebetulnya tidak ada kendala yang berarti karena semua guru yang 

di rekruit di PAUD Firdaus ini mereka sudah mengikuti pelatihan tentang 

BCCT, sehingga mereka siap untuk melaksanakan tugas. Hanya saja karena 

kurangnya tenaga administrasi sehingga mereka harus melaksanakan tugas 

rangkapyang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran tetapi tugas 

yang merangkap tugas ada  hubungannya dengan penyelenggaraan PAUD.
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara.: 5

Waktu Pelaksanaan : Senin, 11 September 2007

Pukul 10.00 – 12.00

Tempat : Ruang Tamu PAUD Firdaus

Topik Wawancara : Rekruitme Tenaga Pendidik/guru PAUD

Pengadaan Sarpras.

Pewawancara : Nunung Rusmawati

Sumber : Pengurus/Penyelenggara  PAUD

Catatan Lapangan disusun                    : Senin,11 September 2007 jam 14.00

  Transrip Wawancara :

8.1. Bagaimana Rekruitmen Guru/Pendidik PAUD dan Tenaga Administrasi?

Jawaban : Sesuai dengan visi Pusat PAUD Firdaus International Preshcool 

sebagai taman kreatifitas anak dan warga belajar yang terbaik dan dinamis, 

terinovasif di tingkat nasional dan terpandang di tingkat Internasional dengan 

berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan, tehnologi, etika, estetika, multi 

intelelgence dan enam kecerdasan sehingga  tercipta generasi yang bertaqwa, 

cerdas, kreatif, produktif, mandiri dan mampu  menjadi pemain handal di era 

globalisasi. Berangkat dari visi tersebut penyelenggara harus menyiapkan 

perangat yang digunakan untuk mencapai visi tersebut. Salah satu pendukung 

yang sangat menentukan keberhasilan dalam pendidikan anak usia dini adalah 
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guru/pendidik. Sehingga dalam merekrut guru dengan menggunakan seleksi. 

Baik secara admisnistrasi maupun kemampuan dalam proses belajar mengajar 

dan juga dipertimbangkan motivasi menjadi pendidik PAUD. Disamping itu 

juga perlu diketahui apakah mereka mempunyai komitmen pada pendidkan 

anak usia dini.

8.2.   Apa Syarat-syarat  menjadi Guru/Pendidik PAUD Firdaus 

International Prescool?.

Jawab: Syarat–syarat untuk menjadi guru/pendidik PAUD Firdaus yaitu 

minimal pendidikan SLTA diutamakan   yang lulus perguruan tinggi . lulus 

tes yang dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu konsultan dari PAUD 

Istiqal Jakarta. Setelah lulus tes tertulis dan mereka di tes untuk mengajar dan 

wawancara, dan yang lulus dimagangkan di PAUD Istiqal untuk  mempelajari 

tentang pembelajaran dengan pendekatan BCCT dan tentang pengelolaan 

PAUD. 

9.1 Apakah ada program mengikutsertakan  guru dalam meningkatkan 

kompetensi.

Jawaban: Dalam rangka mendukung tugas pembelajaran di PAUD maka 

selaku  penyelenggara  selalu memberi kesempatan kepada para guru/pendidik 

untuk mengikuti kegiatan yang mendukung peningkat kemampuan 

guru/pendidik. Dalam mengikutsertakan guru dalam kegiatan kopetensi 

dengan mempertibangkan kondisi keuangan, khususnya kegiatan yang bersifat 

swadana. Disamping itu juga melihat agenda yang ada di PAUD sehingga 
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tidak terjadi kekosongan guru yang mengakibatkan terhambatnya proses 

belajar mengajar. Pihak penyelenggara juga memberi kesempatan pada para 

guru unutk aktif di Himpaudi, yang merupakan wadah bagi pendidik anak usia  

dini.

9.2   Apakah semua guru memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan     

untuk mendukung pembelajaran.

Jawaban : Bagi kami tidak  ada perbedaan bagi guru , semua mempunyai 

kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan yang mereka 

miliki. Kami memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk 

meningkatkan pengetahuan untuk mendukung pembelajaran. 

9.3. Adakah relevansi diklat/pelatihan yang diikuti guru dengan pendektan 

BCCT.

Jawaban :Menurut Ibu SW: Prinsip bagi penyelenggara dalam mengirimkan 

guru/pendidik dalam mengikuti diklat atau pelatihan yang diikuti sepanjang 

ada relevansinya dengan proses pembelajaran dan penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini  kami menyetujui . tapi ya ...dengan catatan skala 

prioritas dan kondisi keuangan juga menjadi pertimbangan.

Tentang relevansi  dengan pendekatan BCCT , jika pelatihan atau workshop 

yang diikuti ada hubungannya dengan pendidikan anak usia dini pasti dapat 

diterapkan untuk pembelajaran dengan pendekatan BCCT walaupun tidak 

diterapkan total atau perlu adanya modivikasi. Misalnya pelatihan tari  yang 

diikuti guru, dapat diterapkan pada waktu opening circle .



254

10.1. Bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran

Jawaban :

Dalam pengadaan  Sarana  belajar yang hubungannya dengan pembelajaran . 

pihak penyelenggara dengan menyusun daftar kebutuhan bersama dengan 

Kepala Sekolah dan guru, terutama guru sentra. Dalam menyusun perencanan 

didahului dengan pendataan sarana yang ada dan kebutuhan sesuai dengan 

jumlah anak didik. Setelah perencanan dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan maka membuat skala prioritas untuk mengadkan sarana 

yang sangat mendesak yang diadakan terlebih dahulu. 

10.2. Siapa saja yang terlibat dalam  pengadaan Sarana dan Prasarana?

Jawaban :

Untuk pengadaan prasarana yang merencanakan selain Kepala Sekolah, 

orang tua murid, dan yayasan . Misalnya dalam pengadaan kolam  renang. 

Hal itu kami rapatkan pada semua pihak yang terlibat.
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara.: 6

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 13 September 2007

Pukul 10.00 – 12.00

Tempat : Halaman Depan Pusat PAUD Firdaus 

International Preshcol 

Topik Wawancara : Keterlibatan orang tua murid

Pewawancara : Nunung Rusmawati

Sumber : Orang Tua murid

Catatan Lapangan disusun                    : Rabu,13  September 2007 jam 13.00

Transkrip Wawancara :

1.  Apakah ada pertemuan antara orangtua dan penyelenggara PAUD?

Jawaban : 

Penyelenggara tiap penerimaan rapor  selalu mengundang orang tua murid, 

selain bila ada acara pertemuan dengan para pakar  misalnya dialog dengan ahli 

psikologi untuk perkembangan anak , atau problem-problem yang berhubungan 

dengan masalah anak. Disamping itu ada acara kunjungan ke tempat-tempat 

tertentu dalam mendukung pembelajaran  orang tua diminta untuk 

mendampingi.walaupun pada saat masuk ke obyek , orang tua tidak boleh 

mengikuti hanya menunggu diluar , ditempat yang terpisah. Hal ini 

dimaksudkan untuk melatih anak mandiri.
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2. Pertanyaan: Apakah ada pemberitahuan tentang pendekatan yang 

digunakan untuk pembelajaran?.

Jawaban : Pada saat kami mendaftarkan anak ke sini (PAUD Firdaus) secara 

garis besar kami sudah diberi tahu bahwa pelaksanaan pembelajaran di PAUD 

Firdaus berbeda dengan Kelompok bermain yang lain.Setelah anak kami 

masuk dan mengikuti kegiatan disini kami baru tahu bahwa yang di maksud 

pembelajaran di PAUD Firdaus adalah sistim sentra.Anak saya sering cerita 

kalau besok mau belajar di sentra apa dengan bu guru siapa , nanti lain hari 

anak saya melaporkan bahwa tadi habis main di sentra bahan alam membuat 

patung dari pasir.jadi saya semakin paham yang namanya sistim sentra.

3. Apakah selalu menerima Jadwal kegiatan dan pusat PAUD Firdaus

International Preschool

Jawaban : Ya kami selalu menerima jadwal dari  Firdaus, jadwal yang kami 

terima setiap satu minggu sekali. Dari jadwal itu kami orang tua jadi tahu 

tentang kegiatan yang akan dilaksanakan ,juga menyiapkan  perlengkapan yang 

harus disiapkan dan dibawa anak.

Selain itu kami selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah atau wali tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan anak saya. Bila anak ada masalah di 

sekolah maka guru memberi tahu kami, begitu juga  sebaliknya. Jadi kami selalu 

beromunikasi  dengan guru. Bila di  rumah anak sulit dikendalikan atau 

dinasehati maka kami meminta tolong pada guru untuk menasehati  Seperti di 

katakan oleh Bu Uti (orang tua Najwa)
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4. Bagaimana perilaku anak setelah mengikuti  pembelajarandi PAUD 

Firdaus ?

Jawaban :Setelah mengikuti pembelajaran kurang lebih empat bulan dari bulan 

Juli sampai september ini sudah ada perkembangan yang menonjol walaupun 

belum dapat berubah total. Misalnya sekarang ank saya sudah mau belajar makan 

sendiri, belajar memakai pakaian sendiri,  dan mulai mau berkomunikasi dengan 

orang lain diluar keluarga, mulai mengikuti sholat berjama’ah  di rumah. Bahkan 

sering mengingatkan untuk sholat., demikian sesuai apa yang di tuturkan oleh Pak 

Bambang (Ortu Noval).
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PROGRES REPORT BIG YELLOW TREE PUSAT FIRDAUS 
INTERNATIONAL PRESCHOOL BANJARNEGARA
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FOTO KEGIATAN SENTRA-SENTRA DI PUSAT FIRDAUS 
INTERNASIONAL PRESCHOOL BANJARNEGARA
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OPENING CIRCLE
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OPENING SENTRA
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SENTRA MAIN PERAN



265



266

SENTRA BAHAN ALAM
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SENTRA BALOK
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SENTRA IBADAH
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SENTRA PERSIAPAN
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SNACK TIME
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SENI DAN KREATIFITAS
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SENTRA MUSIK DAN OLAH TUBUH
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MAIN BEBAS
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SURAT KETERANGAN
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