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SARI 

Kunarti, 2008. “ Penerapan Pendekatan Pembelajaran Beyond Centers And Circle 
Time (BCCT)  dan Kurikulum yang sesuai dengan Perkembangan 
Anak/Developmentally Appropriate Practice (DAP) Pada Pendidikan 
Anak Usia Dini” (Studi Kasus pada Kelompok Bermain Bunga Bangsa). 
Tesis. Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. A. Maryanto.Ph.D ,  

             II. Dr. Totok Sumaryanto,M.Pd. 
 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu upaya yang fundamental 
untuk dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan kajian 
neorologi menyebutkan bahwa 50% perkembangan kapasitas intelektual anak sudah 
selesai pada usia 4 tahun pertama, dan mancapai 80% pada usia 8 tahun. Ini artinya 
penyiapan kualitas sumber daya manusia hanya akan dicapai apabila anak sejak dini 
sudah mendapatkan stimulasi pendidikan.  
  Berkaitan dengan itu Direktorat PAUD Depdiknas terus berupaya mencari 
pendekatan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, dan BCCT merupakan 
pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan oleh Direktorat PAUD untuk 
penyelenggaraan program PAUD non formal.  

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Bermain Bunga Bangsa Semarang, 
berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, Kelompok Bermain Bunga 
Bangsa  dalam proses pembelajarannya telah menerapkan pendekatan BCCT.  
 Berdasarkan hal tersebut di atas,  maka tujuan akhir dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana Kelompok Bermain Bunga Bangsa dalam menerapkan 
pendekatan BCCT, yang meliputi  persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, 
selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pendekatan 
BCCT.   
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, 
yang analisis datanya mengacu model Miles & Huberman dengan langkah-langkah 
(1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) kesimpulan dan 
verifikasi.   
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Bermain Bunga 
Bangsa dalam menerapkan pendekatan pembelajaran BCCT diawali dengan 
mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik agar memahami benar tentang BCCT. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran Kelompok Bermain Bunga Bangsa telah mengacu pada 
buku pedoman pembelajaran BCCT yang dikeluarkan Direktorat PAUD Depdiknas, 
dengan tahapan-tahapan pijakan lingkungan main, sebelum main, saat main dan 
setelah main.  Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan melalui observasi, dan 
portofolio. Kekuatan Kelompok Bermain Bunga Bangsa adalah mampu 
memanfaatkan rumah tempat tinggal sebagai tempat pembelajaran, menciptakan alat-
alat permainan edukatif dari barang bekas serta semangat dan kreatifitas pendidik 
dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi terkadang kesulitan untuk 
menerapkan sesuai dengan padoman BCCT , kesulitan tersebut adalah masih 
terbatasnya buku-buku pendukung sebagai sumber informasi bagi Pendidik. 
 Bertolak dari hasil penelitian tersebut maka direkomendasikan kepada 
Kelompok Bermain Bunga  Bangsa untuk terus menggali lebih jauh tentang prinsip-
prinsip atau inti pembelajaran BCCT, dan lebih menekankan pada prinsip 
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pembelajaran untuk anak usia dini yang  sesuai dengan perkembangan anak/ 
Developmentally Appropriate Practice (DAP), sehingga dapat memberikan layanan 
pendidikan bagi anak usia dini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

ABSTRACT 

 
Kunarti, 2008. The Application of Beyond Centers and Circle Time (BCCT) 

Learning Approach on Early Childhood Education 
(A Case Study in ‘Bunga Bangsa’ Play Group).Thesis. Educational 
Technology. Postgraduate Program of Semarang Statc University. Supervisors I : 
A. Maryanto.Ph.D , II. Dr. Totok Sumaryanto,M.Pd. 

 
This research is done based on the observation toward a play group which 

applies BCCT approach in its teaching-learning activity. The result from the 
observation is that BCCT approach hasn’t well done yet. The application of BCCT 
approach isn’t appropriate with BCCT guidelines published by Early Childhood 
Education of National Education Department. The knowledge of the teachers about 
BCCT approach which is limited becomes the main point why BCCT approach isn’t 
run well. The teachers still focus on the lack of room and limited educative toys and 
other equipments. 

Based on the problem above, this research aims to know how Bunga Bangsa 
Play Group applies BCCT approach in its learning process. The application of BCCT 
approach includes preparation, organization and evaluation. Beside, this research 
also intends to know the strengths and weaknesses of BCCT approach. 

This research uses qualitative approach with case study method. There are 4 
(four) procedures in this research. Those are: (1) identification of the institution 
(place of research), (2) preparation of administration and research instruments, (3) 
carrying out the research, and (4) analyzing the result of the research. 

 The result of the research shows that Bunga Bangsa Play Group in applying 
BCCT approach starts by preparing its teachers to know how to apply the BCCT 
approach. Then, in carrying out the BCCT approach, actually Bunga Bangsa Play 
Group has been appropriate with the guidelines from Early Childhood Education 
Department. 

The strengths of Bunga Bangsa Play Group are as follows: (1) they can make 
use living room as the place of teaching-learning process, (2) they can create 
educative toys from wreckage things, and (3) they have a high spirit and creativity in 
carrying out BCCT approach. Meanwhile the weaknesses of Bunga Bangsa Play 
Group are as follows: (1) they have difficulties in fulfill the room. (2) they have lack 
of equipment to support BCCT approach, and (3) the lack of knowledge of the 
teachers in applying of BCCT approach. 

Based on the result of the research, the writer would like to recommend 
Bunga Bangsa Play Group to increase their knowledge about the principles of BCCT 
approach and to focus on children development based on development appropriate 
practice (DAP). Hopefully, by increasing the knowledge of BCCT approach Bunga 
Bangsa Play Group can give best service toward childhood education without any 
obstruction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi anak usia dini sangat penting untuk dilakukan. 

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian 

manusia secara utuh, yaitu yang ditandai dengan karakter, budi pekerti luhur, 

cerdas dan terampil. Pendidikan anak di bawah 6 tahun, bahkan sejak masih 

dalam kandungan adalah sangat penting. 

Pada tahun pertama kehidupannya, anak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat. Perkembangan pada tahun-tahun pertama sangat 

penting untuk menentukan kualitas anak di masa depan. Berdasarkan hasil 

penelitian Bloom,  perkembangan intelektual anak usia 4 tahun telah mencapai 

50%, pada usia 8 tahun mencapai 80% dan pada saat mencapai sekitar 18 tahun 

perkembangannya telah mencapai 100%. Ini berarti perkembangan yang terjadi 

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

rentang usia 5 hingga 18 tahun atau yang terjadi selama 14 tahun dan pada saat 

usia 8 tahun, anak memiliki kemampuan berfikir yang hampir sempurna. 

Demikian pesat dan pentingnya perkembangan yang terjadi pada masa-

masa awal kehidupan anak sehingga masa awal ini merupakan masa-masa emas 

(golden age). Masa ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan manusia dan 

tidak dapat ditangguhkan pada periode berikutnya. Inilah yang menyebabkan 

masa anak sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, anak harus 
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dipersiapkan dengan cara dibina dan dikembangkan agar berkembang dan 

tumbuh secara optimal.  

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah sampai saat ini mayoritas 

anak-anak usia dini di Indonesia belum mampu menikmati layanan pendidikan. 

Dari data sensus penduduk tahun 2003, jumlah anak usia dini (0-6 tahun) di 

Indonesia adalah 26,17 juta. Dari 13,50 juta anak usia 0-3 tahun yang terlayani 

melalui layanan Bina Keluarga Balita baru 2,53 juta (18,74%). Sedangkan untuk 

anak usia 3-6 tahun dengan jumlah 12,67 juta, yang terlayani melalui Taman 

Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), dan 

Taman Penitipan Anak (TPA) sebanyak 4,63 juta (36,54%). Artinya baru 7,16 

juta (27,36%) anak yang terlayani pada Pendidikan Anak Usia Dini melalui 

berbagai program Pendidikan Anak Usia Dini., sehingga dapat disimpulkan 

masih terdapat  19,01 juta (72,64%) anak usia dini yang belum terlayani pada 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

 Upaya mengembangkan sumber daya manusia akan lebih berhasil jika 

dimulai sejak anak usia dini. Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan anak usia 

dini  sebagai salah satu layanan Pendidikan Luar Sekolah  yang pertama setelah 

lingkungan keluarga perlu mendapat perhatian  serius. Dalam pendidikan usia 

dini anak mulai diberikan stimulasi pendidikan dengan cara bermain sambil 

belajar secara terencana dan sistematis. Melalui kegiatan bermain anak akan 

menambah kekuatan fisik, selain itu juga berfungsi merangsang imajinasi, 

mengajak berfikir, serta mengajak anak bersosialisasi. Pentingnya pendidikan 

bagi anak usia dini telah menjadi perhatian para pakar pendidikan sejak lama. 

Perkembangan anak yang diperoleh pada anak usia dini sangat mempengaruhi 
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perkembangan pada tahap berikutnya. Masa perkembangan tersebut selain gizi 

yang cukup, memberikan pemberian stimulasi dalam bentuk pendidikan juga  

sangat diperlukan. 

Hal ini disebabkan pengalaman atau memori pada periode itu akan 

sangat mempengaruhi orang pada tahun-tahun berikutnya. Pendidikan anak usia 

dini juga merupakan periode penting bagi pembentukan kepribadian anak pada 

saat dewasa. Banyak aspek-aspek kepribadian yang dapat ditanamkan pada anak 

sejak usia dini seperti berbudi pekerti luhur, bermoral, berakhlak mulia, 

memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. 

Berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tersebut pemerintah telah 

berupaya untuk senantiasa meningkatkan layanan program PAUD,  akan tetapi 

berbagai masalah masih dihadapi oleh pemerintah, masyarakat/orang tua   dalam 

rangka   memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini antara lain : (1) 

pelayanan terhadap pendidikan anak usia dini khususnya dalam bentuk 

kelompok bermain, jumlahnya masih sangat terbatas dan cenderung 

terkonsentrasi di daerah perkotaan; (2) masih lemahnya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya  pendidikan anak usia dini; (3) jumlah kelompok bermain 

yang diselenggarakan tidak sebanding dengan jumlah anak usia pra sekolah; (4) 

terbatasnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai pendidik PAUD, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 19 tahun 1999 bahwa pendidik 

PAUD minimal berpendidikan sarjana; dan (5) masih terbatasnya pendekatan-

pendekatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini yang dikenal untuk 

dapat diaplikasikan di masyarakat. 
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Program pendidikan anak usia dini dalam pelaksanaannya dikenal 

berbagai macam pendekatan diantaranya Montessori, High Scope, Creative 

Curriculum, Regio Emilio, Project Base, dan Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT). 

Dari berbagai pendekatan tersebut ada satu konsep yang dapat dijadikan acuan 

dalam penerapan proses pembelajaran bagi anak usia dini. Dimana pendidikan 

tersebut  menyenangkan, yaitu pendidikan yang sesuai dengan 

perkembangan anak. Konsep pendidikan yang sesuai dengan 

perkembangan anak tersebut sering disebut dengan Developmentally 

Appropriate Practice (DAP). Pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan anak menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran  

sehingga   bukan pendidik lagi yang aktif memberikan banyak informasi 

kepada anak, tetapi anaklah yang terlibat aktif dalam mengeksplorasi 

dan menginvestigasi dunia dan lingkungannya.  

DAP berdasarkan pada pengetahuan bagaimana anak berkembang dan 

belajar. Semua  pendidik anak usia dini perlu memahami apa yang 

terjadi pada 8 tahun pertama dan bagaimana cara terbaik untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.   

   Berdasarkan uraian tersebut BCCT merupakan sebuah pendekatan 

yang dikembangkan berdasarkan konsep DAP, hal ini dikarenakan BCCT 

merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian 

teoritik dan pengalaman empirik oleh Creative Center for Childhood Research 

and Training (CCCRT) di Florida USA, dan dilaksanakan di Creative Pre School 

Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk  anak normal maupun untuk 
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anak dengan kebutuhan khusus. BCCT merupakan pengembangan dari 

pendekatan Montessori, High Scope, dan Reggio Emilio. Pendekatan ini 

bertujuan  untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak, agar  kecerdasannya 

dapat berkembang secara optimal, maka otak anak perlu dirangsang untuk terus  

berfikir secara aktif dengan menggali pengalamannya sendiri (bukan sekedar 

mencontoh atau menghafal). Pendekatan ini memandang bermain merupakan  

wahana yang paling tepat dan satu-satunya wahana pembelajaran anak, karena 

disamping menyenangkan, bermain dalam setting pendidikan dapat menjadi wahana 

untuk berfikir aktif, kreatif dan inovatif. 

Pendekatan Beyond Centers and Circle Time  menempatkan setting 

lingkungan main sebagai pijakan awal, dan memberikan dukungan penuh 

kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. 

Dalam kegiatan bermain peran pendidik berfungsi sebagai fasilitator, motivator 

dan evaluator. Pendekatan ini juga memiliki standar operasional yang baku 

dimana dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik selalu memberikan pijakan 

sebelum dan setelah anak bermain yang dilakukan dalam posisi duduk 

melingkar. Oleh karena itu BCCT diadopsi oleh direktorat PAUD dan 

direkomendasikan untuk dijadikan pendekatan dalam pembelajaran bagi anak 

usia dini.  

Pendekatan pembelajaran ini mulai disosialisasikan oleh Direktorat 

PAUD sejak tahun 2004, dan sampai dengan tahun 2008, berbagai kegiatan 

pelatihan mengenai pendekatan BCCT bagi tenaga pendidik sudah dilaksanakan 

baik yang diselenggarakan oleh Direktorat PAUD, Balai Pengembangan 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), Dinas Pendidikan Tingkat 
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Propinsi maupun Kabupaten, bahkan dari Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini 

(HIMPAUDI). Mayoritas lembaga PAUD non formal menggunakan pendekatan 

BCCT dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang penerapan  pendekatan BCCT  di lapangan.  

Apakah mereka sudah melaksanakan sesuai dengan standar dan lengkah-

langkah yang tepat dan baku, adakah kendala-kendala yang dihadapi ? Oleh 

karena itu penelitian ini mencoba mengungkap tentang kondisi riil penerapan 

pendekatan pembelajaran BCCT di lembaga PAUD.  

Kelompok Bermain “Bunga Bangsa” merupakan tempat yang peneliti 

pilih untuk  melakukan penelitian, karena Kelompok Bermain ”Bunga Bangsa” 

memiliki keunikan-keunikan untuk menjadi kajian penelitian. Keunikan 

Kelompok Bermain ”Bunga Bangsa” tersebut antara lain memanfaatkan rumah 

(tempat tinggal) sebagai tempat pembelajaran, dengan tanpa merubah bentuk 

dan setting ruangan Bunga Bangsa mampu menata lingkungan yang semula 

diperuntukkan sebagai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pembelajaran. Hal 

ini tentu membutuhkan kreativitas yang tinggi dari pengelola ataupun pendidik 

untuk bisa menyeting ruangan-ruangan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai 

tempat tinggal menjadi  tempat belajar yang menyenangkan bagi anak, karena 

anak belajar tetap dalam suasana di rumah sendiri sehingga anak merasa senang, 

santai, nyaman, bukan rasa takut atau tertekan. 

Fasilitas yang pada awalnya kurang memadai tersebut ternyata tidak 

mematahkan semangat Bunga Bangsa untuk memberikan layanan pendidikan 

bagi anak usia dini. Hal ini terlihat sejak dibukanya kelompok bermain  tahun 

2001 sampai saat ini  mengalami perkembangan begitu pesat,  dengan semakin 
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bervariasinya layanan pendidikan bagi anak usia dini dengan jumlah peserta 

didik 160 anak dari berbagai program pendidikan anak usia dini. (Kelompok 

Bermain, TK, TPA). 

Kreativitas yang dikembangkan oleh Kelompok Bermain ”Bunga 

Bangsa” tersebut kiranya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang akan 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini, karena 

permasalahan yang sering dirasakan oleh masyarakat dalam mengelola program 

PAUD adalah anggapan bahwa untuk dapat menyelenggarakan program PAUD 

yang baik harus ada gedung, atau tempat khusus untuk pelaksanaan proses 

belajar mengajar.   

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran pada PAUD non formal yang menerapkan pendekatan BCCT,  

selain itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan  kekuatan dan kelemahan 

penerapan BCCT dalam  proses  pembelajaran  pada  program  Pendidikan  Anak  

Usia  Dini.   Peneliti  

merumuskan penelitian ini dengan judul : “Penerapan Pendekatan 

Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT)   dan Kurikulum 

yang sesuai dengan Perkembangan Anak / Developmentally Appropriate 

Practice (DAP)   Pada  

Program Pendidikan Anak Usia Dini”. 

(Studi Kasus  pada Kelompok Bermain Bunga Bangsa Semarang) . 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Dari berbagai uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang terdapat dalam penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini di Kelompok  Bermain Bunga Bangsa Semarang sebagai  berikut 

: 

1. Kelompok Bermain Bunga Bangsa menggunakan rumah tempat tinggal untuk 

pelaksanaan pembelajaran.  

2. Pendidik Kelompok Bermain Bunga Bangsa yang berpendidikan S1 atau D 

IV sangat terbatas.   

3. Terbatasnya ruangan sehingga tidak dapat membuka sentra pembelajaran 

secara permanen.   

4. Lokasi Kelompok Bermain Bunga Bangsa berada di perumahan yang padat 

penduduk dan sangat heterogen.  

5. Masih terbatasnya penelitian tentang bagaimana penerapan pendekatan 

pembelajaran BCCT oleh lembaga PAUD non formal di lapangan. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persiapan pembelajaran dengan pendekatan BCCT yang 

dilakukan oleh Kelompok  Bermain Bunga Bangsa Semarang ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT yang 

diterapkan pada Kelompok Bermain Bunga Bangsa Semarang ? 
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3. Bagaimana evaluasi pembelajaran dengan pendekatan BCCT yang dilakukan 

pada Kelompok Bermain Bunga Bangsa Semarang ? 

4. Apa saja kekuatan dan kelemahan dalam menerapkan pembelajaran 

pendekatan BCCT pada Kelompok Bermain Bunga Bangsa Semarang dan 

bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut ? 

5. Bagaimana mengembangkan pendekatan pembelajaran BCCT dan  

Developmentally Appropriate Practice (DAP)  ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui : 

1. persiapan pembelajaran yang dilakukan Kelompok Bermain Bunga Bangsa 

Semarang dengan pendekatan BCCT; 

2. pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Kelompok Bermain Bunga Bangsa 

Semarang dengan pendekatan BCCT; 

3. evaluasi pembelajaran yang dilakukan Kelompok Bermain Bunga Bangsa 

Semarang dengan pendekatan BCCT; 

4. kekuatan dan kelemahan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan  

pembelajaran dengan pendekatan BCCT.  

5. pengembangan pendekatan pembelajaran BCCT dan Developmentally 

Appropriate Practice (DAP)  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi 

lembaga  

PAUD yang dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan BCCT dan 

DAP, baik itu Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD 

sejenis lainnya. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pengembangan ilmu Teknologi Pendidikan khususnya untuk 

proses pembelajaran dengan pendekatan BCCT untuk Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD). 

b. Untuk menambah wawasan akademik pada Teknologi Pendidikan, dalam 

rangka mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan BCCT untuk 

meningkatkan mutu pendidikan pada anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan terhadap upaya pengembangan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis penerapan pembelajaran dengan pendekatan BCCT 

program Pendidikan Anak Usia Dini. 

b. Sebagai bahan masukan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan 

kemampuan pendidik/penyelenggara dalam penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan BCCT program Pendidikan Anak Usia Dini. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Depdiknas dan para pengambil 

kebijakan dalam rangka peningkatan penerapan pembelajaran dengan 

pendekatan BCCT program Pendidikan Anak Usia Dini.  
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d. Sebagai pemberi sumbangan substansial pada lembaga pendidikan 

nonformal khususnya BP-PLSP, BPKB dan SKB dalam merancang dan 

menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan BCCT pada 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

e. Sebagai perangsang anak untuk  aktif dan kreatif dalam melakukan 

kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra main. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 
 
 
 
2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1  Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini  

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut”. (UU No.20 tahun 2003, Sisdiknas, Bab I psl. 1, butir 

14) 

Landasan hukum yang terkait dengan pendidikan anak usia dini tersirat 

dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 2, yaitu negara menjamin 

kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi 

dan kekerasan. Keluarnya UU No. 23 tahun 2003 melalui pasal 28 tentang 

perlindungan anak juga merupakan indikator kepedulian pemerintah terhadap 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

Masa usia dini merupakan masa emas bagi perkembangan anak, karena 

pada fase ini sangat menentukan bagi perkembangan anak hingga ia memasuki 

masa dewasa. Pendidikan pada usia dini berfungsi untuk memberikan 

pengalaman belajar kepada anak sekaligus berfungsi mengoptimalkan 

pengembangan otak. Pendidikan untuk anak usia dini dapat diartikan secara luas 

yang mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada 

proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan.  
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Pengertian Anak Usia Dini mencakup beberapa pengertian sebagai 

berikut: 

1. Kelompok manusia yang berusia 0 – 6 tahun (UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas) 

2. Kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang bersifat unik. Artinya, memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

fisik (kinestetik), seluruh potensi kecerdasan (daya pikir, seni, emosi, 

spiritual, sosio emosional, sikap dan perilaku, kecintaan pada alam, bahasa 

dan komunikasi) yang khas sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan yang sedang dilalui anak tersebut. 

3. Berdasarkan keunikan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak 

usia dini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu : (1) masa bayi, usia lahir–12 

bulan; (2) masa toddler (batita), usia 1–3 tahun;  (3) masa prasekolah, usia 3–

6 tahun. 

Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun 

secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, dan nonfisik, dengan 

memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan 

spiritual), motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (UU No. 20 tahun 2003, 

Sisdiknas). 

Adapun upaya yang dilakukan mencakup stimulasi intelektual, 

pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, dan penyediaan kesempatan-

kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan belajar secara aktif.  
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2.1.2  Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini  

Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah mengembangkan 

berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Berdasarkan tinjauan aspek didaktis psikologis tujuan pendidikan di 

Pendidikan Anak Usia Dini  yang utama  adalah : 

1. Menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar mampu 

menolong diri sendiri (self help), yaitu mandiri dan bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri seperti mampu merawat dan menjaga kondisi fisiknya, 

mampu mengendalikan emosinya dan mampu membangun hubungan dengan 

orang lain.  

2. Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (learning how to 

learn). Hal ini sesuai dengan perkembangan paradigma baru dunia pendidikan 

melalui empat pilar pendidikan yang dicanangkan  UNESCO, yaitu learning to 

know, learning to do, learning to be and learning to live together yang dalam 

implementasinya di pendidikan anak usia dini dilakukan melalui pendekatan 

learning by playing, belajar yang menyenangkan (joyful learning) serta 

menumbuh kembangkan keterampilan hidup (life skills) sederhana sedini 

mungkin.  

Tujuan dari program kegiatan bermain adalah membantu meletakkan dasar 

ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan kreatifitas/daya cipta 

yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Untuk itu strategi 

pembelajaran bagi anak usia dini lebih beorientasi pada : (1) tujuan yang mengarah 
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pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentangan usia anak;  (2) materi yang 

diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang 

sesuai dengan perkembangan anak (DAP = Developmentally Approriate Practice);  

(3) metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar 

dan mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta menyenangkan; (4) 

media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman dan 

menimbulkan ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk 

bereksplorasi; (5) evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah 

rangkaian sebuah assessment melalui observasi partisipasif terhadap apa yang 

dilihat, didengar dan diperbuat oleh anak (Direktorat PADU.2002). 

 

2.1.3  Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini 

Program kegiatan bermain pada Pendidikan Anak Usia Dini memiliki 

sejumlah fungsi, yaitu : (1) untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang 

dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya; (2) mengenalkan anak 

dengan dunia sekitar; (3) mengembangkan sosialisasi anak; (4) mengenalkan 

peraturan dan menanamkan disiplin pada anak; dan (5) memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. 

Berdasarkan tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat ditelaah beberapa 

fungsi program stimulasi edukasi, yaitu : (1) fungsi adaptasi, berperan dalam 

membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan 

serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri; (2) fungsi 

sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-

keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari 
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dimana ia berada; (3) fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan 

berbagai potensi yang dimiliki anak; (4) fungsi bermain, berkaitan dengan 

pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain 

itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya; (5) fungsi 

ekonomik, pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka 

panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya   

(Direktorat PADU.2002). 

 

2.1.4 Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini 

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan atas prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

1. Berorientasi pada kebutuhan anak 

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada 

kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-

upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan 

baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik dan 

sosio emosional. Dengan demikian berbagai jenis kegiatan pembelajaran 

hendaknya dilakukan dengan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan 

berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. 

Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus senantiasa berorientasi 

kepada kebutuhan anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan 

gizi yang dilaksanakan secara integratif dan holistik. 

2. Belajar melalui bermain atau bermain sambil belajar 
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Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan 

Anak Usia Dini, dengan menggunakan strategi, metode, materi/bahan dan 

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

diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil 

kesimpulan mengenai benda di sekitarnya.  

3. Kreatif dan inovatif 

Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang 

menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu anak untuk berpikir kritis dan 

menemukan hal-hal baru.  

4. Lingkungan yang kondusif 

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan 

menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang 

dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.  

 

5. Menggunakan pembelajaran terpadu 

Model pembelajaran terpadu berdasarkan tema yang menarik dan dapat 

membangkitkan minat anak-anak (centers of interest). Hal ini dimaksudkan 

agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas sehingga 

pembelajaran menjadi mudah dan bermakna bagi anak. 

6. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup 

Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses 

pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu menolong diri sendiri, 

mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri, mampu 
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bersosialisasi dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk 

kelangsungan hidupnya. 

7. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar 

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar 

atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. 

(Departemen pendidikan Nasional 2007 : 4-5) 

 

2.1.5 Teknologi Pembelajaran pada Program PAUD 

Program pendidikan untuk anak usia dini harus direncanakan, 

dikembangkan, dikelola dan dievaluasi dengan model pendekatan yang sangat 

khusus disesuaikan dengan karakteristik subjek didik yaitu anak. Karena 

karakteristik anak yang unik (setiap anak berbeda), maka program pendidikan yang 

digunakan harus dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan anak. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam 

desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian proses serta 

sumber belajar. Berdasarkan pengertian dari teknologi pembelajaran tersebut ada 

empat komponen berkaitan dengan teknologi pembelajaran, yaitu : 

1. teori dan praktek 

2. desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian 

3. proses dan sumber 

4. pemanfaatan 

Berkaitan dengan komponen-komponen dalam teknologi pembelajaran 

tersebut, BCCT merupakan pendekatan yang dikembangkan mengacu pada prinsip-

prinsip pengembangan teknologi pembelajaran. Pendekatan BCCT dikembangkan 
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berdasarkan teori dan folosofi tentang anak, dan pengalaman empiris selama 25 

tahun.  

Teknologi pembelajaran baik teori maupun praktek banyak menguraikan 

cara pelaksanaan tugas dan membantu menghubungkan teori dan praktek. 

Pendekatan BCCT proses pembelajarannya menggunakan tahapan-tahapan tertentu 

(pijakan  lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan 

setelah main), selain itu peran media (alat permainan edukatif) sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran, karena alat-alat permainan sangat membantu anak 

untuk memahami sesuatu.  

Pembelajaran untuk anak usia dini harus melalui  tahapan-tahapan tertentu, 

yaitu diawali dari hal yang kongkrit menuju abstrak dan hal yang sederhana ke 

rumit, dari yang mudah menuju sulit, dan anak diberikan kesempatan untuk 

mendapatkan  pengalaman langsung, sehingga pembelajaran akan bermakna bagi 

anak. Oleh karena itu pengembangan teknologi pembelajaran dalam program 

pendidikan anak usia dini sangat penting untuk selalu dilakukan. Pendekatan BCCT 

merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk menstimulasi dan 

menumbuhkan minat belajar. Pendidikan anak usia dini tidak hanya bertujuan agar 

anak menguasai materi-materi tertentu, tetapi  menekankan lebih menanamkan 

pada anak untuk suka belajar, dan menyiapkan anak untuk siap mengikuti jenjang 

pendidikan berikutnya.  Selain itu  pendidikan  anak usia dini bertujuan agar anak 

tumbuh dan berkembang tidak hanya dari kecerdasan  intelektual saja, tetapi juga 

kecerdasan sosial, emosional dan moral.   
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2.1.6 Perencanaan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini 

 Kualitas dan keberhasilan pelaksanaan atau penerapan suatu program 

dipengaruhi oleh banyak faktor, satu di antaranya adalah perencanaan yang 

matang. Sebuah perencanaan yang matang, disusun dengan mempertimbangkan 

kesesuaian antara kebutuhan riil sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai, 

ketersediaan sarana dan tenaga pendukung, serta ketepatan waktu yang 

diperlukan. Hal tersebut berlaku juga untuk rencana pembelajaran pada program 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  

Rencana pembelajaran pada program PAUD merupakan langkah awal 

yang sangat penting untuk memberikan arah yang tepat dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. Komponen-komponen dalam rencana pembelajaran yang 

meliputi tujuan yang ingin dicapai, konsep yang ingin dibangun, metode, sarana, 

dan rencana waktu pelaksanaan merupakan acuan bagi pendidik dalam 

menjalankan kegiatan pembelajaran yang  sistematis.  

 

Perencanaan pembelajaran pada program PAUD  merupakan satu 

kesatuan utuh yang mengacu pada  Menu Pembelajaran Pada Anak Usia Dini 

(Menu Pembelajaran Generik), disusun oleh tim pendidik dan pengelola (tenaga 

kependidikan) secara bertahap, dan sistematis, mulai dari Rencana Pembelajaran 

Tahunan (RPT), Rencana Pembelajaran Bulanan (RPB), Rencana Pembelajaran 

Mingguan (RPM), hingga Rencana Pembelajaran Harian (RPH).  

Rencana Pembelajaran Tahunan (RPT) memuat aspek perkembangan dan 

indikatornya, konsep yang dikembangkan, alokasi waktu, rencana  tema . Dalam 

menentukan hal tersebut di atas, pendidik perlu memperhatikan  kalender 
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akademik serta program kerja lembaga. Rencana Pembelajaran Bulanan (RPB) 

disusun berdasarkan pengembangan tema dan Rencana Pembelajaran Tahunan. 

Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM) merupakan turunan dari rencana 

pembelajaran bulanan. Rencana Pembelajaran Mingguan ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembelajaran Harian. Rencana 

Pembelajaran Mingguan ini, memuat tujuan pembelajaran, konsep-konsep, kosa 

kata, indikator perkembangan, kegiatan pendukung,  lagu, sajak, cerita. 

Sedangkan langkah terakhir adalah penyusunan  Rencana Pembelajaran Harian 

(RPH). Rencana Pembelajaran Harian merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembelajaran Mingguan. Rencana Pembelajaran Harian selain membahas satu 

topik pada hari tersebut, juga berisi kegiatan main apa yang akan disiapkan untuk 

anak dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Rencana Pembelajaran Harian 

dapat diulang-ulang untuk beberapa hari pembelajaran. 

Rencana Pembelajaran Harian, dapat disusun dengan menyesuaikan program 

masing-masing lembaga. Apakah menggunakan pola pertemuan 2 jam, 2,5 jam, 

setengah hari, atau sehari penuh. (Departemen Pendidikan Nasional  2006 : 11- 

13) 

 

2.1.7  Pendekatan-Pendekatan dalam Pembelajaran Program PAUD 

 Berdasarkan kajian pustaka penulis paparkan beberapa pendekatan 

pembelajaran dalam program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain :   

1. Montessori 

Montesori awalnya merupakan layanan pada anak berkebutuhan khusus 

yang dikembangkan oleh seorang pendidik yang bernama Maria Montessori 
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(1870 – 1957). Tujuan pendidikan Montessori adalah mengoptimalkan 

seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Untuk 

dapat memberikan stimulasi yang maksimal maka pendidik harus  

mempersiapkan perencanaan secara rinci  dan mempersiapkan 

lingkungan pembelajaran yang tenang dan teratur. Kelas   yang   terdiri 

dari bermacam-macam usia membuat anak dapat belajar dari anak yang 

lebih tua usianya selain juga belajar dari pendidik. Walaupun anak 

belajar secara individual, namun anak dilatih mandiri. Lingkungan 

dipersiapkan dengan materi-materi yang telah terstruktur misalnya 

berupa : 

a) Materi  sensorial 

Anak dapat berlatih untuk memperluas dan memperhalus persepsi 

sensorinya. Materi yang digunakan adalah alat-alat yang 

mengandung konsep tentang ukuran, bentuk, warna, suara, tekstur. 

bau , berat, ringan. 

b) Materi konseptual 

Materi ini  merupakan bahan-bahan kongkret untuk melatih anak 

membaca, menulis, matematika dan pengetahuan sosial. 

c) Materi kehidupan praktis (sehari-hari)  

Pembelajaran yang diberikan banyak ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya menyapu lantai, mencuci piring, menyiram 

tanaman, mandi, memakai sepatu, mengancingkan baju, dan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kemandirian bagi anak. 

(Puspa Sivan, Materi NEST 2007) 
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2. High Scope   

Pendekatan ini dikembangkan oleh David Weikart yang pada 

awalnya bekerja pada Perry Project yang dikenal pada tahun 1960 an di 

Ypsilanti, Michigan.  High Scope mulai digunakan pada tahun 1962. 

Dilakukan studi lingitudinal sampai seseorang berusia 40 tahun. Studi 

ini menyebutkan bahwa anak akan memiliki hubungan sosial dan 

emosional yang baik.  Program ini melibatkan anak sebagai pembelajar 

aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri 

aktivitas bermainnya.  

High Scope memiliki komponen penting, yaitu :  

a. Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian besar 

waktunya di dalam learning center yang beragam. 

b. Merencanakan-melakukan-mengulang (plan – do - review). 

Pendidikmembantu anak untuk memilih apa yang akan mereka 

lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka dan mengulang 

kembali yang telah mereka pelajari. 

c. Pengalaman kunci (key experience). Pengalaman-pengalaman penting 

anak dipakai untuk  pembelajaran . (Direktorat PAUD, Modul DAP 

2008) 

 

3. Regio Emilio 

Regio Emilio merupakan nama salah satu kota kecil di utara Italia, 

pendekatan pembelajaran Regio Emilio dicetuskan oleh Loris Malaguzzy 

menjelang akhir perang dunia ke-2 (1942). Pendekatan pembelajaran  didasarkan 
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pada kegiatan membuat projek (Project Based). Konsep dari pendekatan ini 

adalah memandang anak merupakan individu  yang kompeten, kuat, suka 

menemukan, dan penuh  ide. Lingkungan marupakan  guru ketiga 

sehingga perlu dirancang  dengan baik, disiapkan dengan cermat untuk 

memfasilitasi hubungan sosial dan pemahaman untuk menumbuhkan 

nilai-nilai keindahan.  Adanya hubungan di antara anak, pendidik, dan 

orangtua,  kolaborasi  antar pendidik, anak dan pendidik, anak dan anak, 

anak dan orang tua, dan komunitas yang lebih besar merupakan konsep 

dari pendekatan ini (Yuli Siantani, Tesis : 2004). 

 

 2.1.8 Pembelajaran dengan pendekatan Creative Curriculum 

(kurikulum kreatif) 

 Pencetus dari kurikulum kreatif adalah Diane Trister Dodge 

pada 1978 yang merupakan  pendiri dari Teaching Strategy, yang banyak 

menerbitkan buku-buku, bahan-bahan dan pelatihan ”Creative 

Curriculum”. Setelah lahirnya DAP, maka Dodge justru ingin 

menyempurnakan pembelajaran-pembelajaran yang ada dengan 

memasukkan DAP ke dalam sebuah pendekatan baru  yang disebut 

sebagai pendekatan kurikulum kreatif.  

Dasar filosofi dari kurikulum ini  adalah pendidik harus 

mampu menggunakan bermacam-macam strategi untuk  memenuhi 

kebutuhan anak dalam aspek perkembangan sosial, emosional, fisik, 

kognisi dan bahasa.  Elemen-elemen penting  dari kurikulum kreatif 

adalah : 
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a. Berdasarkan teori dan riset tentang perkembangan anak termasuk 

ide-ide dari Maslow, Erickson, Piaget, Vygotsky, Smilansky dan 

Gardner sebagaimana informasi akhir-akhir ini tentang riset otak. 

b. Adanya pemahaman  bagaimana seorang anak berkembang dan 

belajar di dalam suatu perkembangan yang kontinum yang meliputi 

aspek perkembangan sosial-emosional, fisik, kognisi  dan bahasa. 

c. Menekankan pada  setting lingkungan pembelajaran di dalam sentra-

sentra yang diminati anak, mengatur jadwal dan kegiatan sehari-hari, 

mengorganisasi  pilihan waktu- belajar dalam kelompok kecil dan 

besar serta menciptakan komunitas kelas sehingga anak dapat 

berhubungan dengan baik bersama anak lain serta mampu 

memecahkan masalah. 

d. Pendidik berperan menjadi pengamat dan menggunakan bermacam-

macam strategi untuk memandu pembelajaran. Sistem pelaksanaan, 

penilaian yang autentik  berdasarkan observasi yang dibuat setiap 

hari di dalam kelas akan memampukan pendidik untuk merencanakan  

untuk setiap anak maupun kelompok. 

e. Bermitra dengan orangtua dengan penekanan pada komunikasi  untuk 

mendukung pembelajaran di sekolah. 

  Dalam kurikulum kreatif ini anak-anak dapat belajar di dalam sentra-

sentra pembelajaran yang menyenangkan seperti  sentra balok, bermain 

peran, mainan dan permainan, seni, perpustakaan, penemuan, pasir dan 

air, musik dan gerakan, memasak, komputer, dan kegiatan outdoor.  
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 Material yang digunakan harus beragam  dan harus diorganisasi 

sehingga dapat memperkuat pembelajaran dan memenuhi kebutuhan 

anak. Anak didorong untuk aktif menentukan pilihan dari sejumlah 

bahan-bahan yang cocok dengan anak.. Kelas dirancang untuk bisa 

menerima anak dari berbagai keluarga yang berbeda, untuk memberikan 

kesempatan pada anak agar mandiri, dan mendukung minat dan 

kemampuan anak secara individu. Di dalam kelas dengan pendekatan 

kurikulum kreatif anak terlibat secara aktif. Materi pembelajaran 

dipelajari melalui investigasi dan bermain sehingga anak mengalami 

sendiri pembelajaran tersebut.(Direktorat PAUD : 2008) 

 

2.1.9 Pembelajaran dengan pendekatan Moving Play 

Pendekatan pembelajaran Moving Play ini dikembangkan melalui kajian 

yang dilaksanakan oleh tim pengembang PAUD BPPLSP  Jawa  Tengah sejak  

tahun 2004  

Pengembangan pendekatan ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan  bahwa 

hanya anak yang memiliki IQ tinggi saja yang pandai dan akan berhasil dimasa 

depannya. Pandangan ini menganggap anak yang memiliki IQ kurang dianggap 

tidak memiliki kemampuan baik dalam hal akademik maupun teknis, dan juga 

dianggap tingkat keberhasilan dimasa mendatang relatif kecil. Melalui penemuan 

Gardner (teori kecerdasan jamak) berimplikasi pada proses belajar anak. Setiap 

anak memiliki potensi kecerdasan yang berbeda dan cara belajar yang berbeda 

pula sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimilikinya. 
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 Beranjak dari teori Gardner (2003) tersebut maka diperlukan suatu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai potensi yang dimilikinya, dan model tersebut tidak terlalu di 

‘atas angin’, bisa dengan mudah diaplikasi tanpa meninggalkan esensi dari 

pendidikan anak usia dini. Salah satu model yang bisa mengakomodasi 

permasalahan tersebut adalah model pembelajaran ‘Moving Play’ berbasis 

kecerdasan anak.  

Moving Play merupakan  kegiatan bermain yang berpindah – pindah dari 

satu ruang ke ruang lain berdasarkan kecerdasan yang dimiliki anak. Kegiatan 

‘Moving’ ini bertujuan untuk : 

1) mengurangi kebosanan pada anak,  

2) mengakomodasi seluruh potensi cara belajar masing-masing anak,  

3) menggali potensi ‘luar biasa’ yang dimiliki anak. 

 Ada beberapa pembagian ruangan yang dipergunakan dalam pendekatan Moving 

Play ini yaitu : (1) Ruang Logika adalah pusat pengembangan kecerdasan logika 

– matematika dan kecerdasan spasial. Oleh karena itu ruang ini di tata 

sedemikian rupa dan di lengkapi dengan berbagai APE yang mendukung 

kemampuan logika dan spasial anak. Akan lebih baik jika ruang ini ditempatkan 

dalam ruang kelas yang memadai (luas 6 x 6 m2); (2) Ruang Ekspresi adalah 

pusat pengembangan kecerdasan kineastetik dan musik. Pada ruang ini juga harus 

ditata dan dilengkapi dengan berbagai APE yang mendukung kecerdasan 

kinestetik dan berbagai alat musik sederhana untuk anak. Akan lebih baik jika 

ruang ini di tempatkan pada lokasi ruang tertentu yang berisi alat mus k yang 

sesuai dengan usia dan kebutuhan anak; (3) Ruang Alami adalah pusat 
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pengembangan kecerdasan intrapersonal dan naturalistik. Pada ruang ini 

sebaiknya dilakukan pada lingkungan lembaga yang alami, bukan buatan. Dan 

juga terdapat suatu lokasi yang sunyi, teduh, nyaman dan sehat. Selain ruang ini 

bisa dilakukan di lingkungan sekitar bisa juga di selenggarakan di tempat-tenpat 

rekreasi, misalnya kolam renang, taman, gunung, pantai, dan tempat – tempat 

rekreasi lainnya. 

Ketiga ruang ini dilingkupi oleh tiga kecerdasan lain yaitu linguistik, 

interpersonal, dan spiritual. Ketiga kecerdasan ini merupakan kecerdasan penting 

yang dimiliki oleh setiap anak. Ruang –ruang pengembangan dapat 

dideskripsikan sebagai berikut; Apabila ruang- ruang tersebut menempati 

ruangan gedung maka pengelola dapat membuat setting ruang – ruang tersebut 

sebaik mungkin, antara lain :Program Moving Play diselenggarakan 3 hari per 

minggu 2 jam per hari, minimal 3 kelompok dengan kegiatan yang bepindah-

pindah dari satu ruang ke ruang lainnya. ‘Moving’ atau perpindahan terjadi pada 

setiap kelompok kecil yang terdiri dari 8 anak. Masing masing kelompok kecil ini 

berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya di hari berikutnya. Kelompok kecil ini 

akan bermain dalam satu ruang dalam satu hari (pertemuan), dan akan bermain 

ke ruang yang lain pada hari berikutnya. (BPPLSP.2004)   

 

2.1.10 Pembelajaran dengan Pendekatan Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) 

Pembelajaran dengan Pendekatan Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) atau sering diartikan sebagai pendekatan sentra dan lingkaran adalah 

pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak. Yang telah 

peneliti singgung dalam pendahuluan bahwa Pendekatan Beyond Centers and 
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Circle Time (BCCT) merupakan pendekatan yang dikembangkan berdasarkan 

hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik oleh Creative Center for Childhood 

Research and Training (CCCRT) di Florida USA, dan dilaksanakan di Creative 

Pre School Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk  anak normal 

maupun untuk anak dengan kebutuhan khusus. BCCT merupakan pengembangan 

dari pendekatan Montessori,  HighScope, dan Reggio Emilio. Pendekatan  ini 

bertujuan  untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak, agar  

kecerdasannya dapat berkembang secara optimal, maka otak anak perlu 

dirangsang untuk terus  berfikir secara aktif dengan menggali pengalamannya 

sendiri (bukan sekedar mencontoh atau menghafal. Pendekatan ini memandang 

bermain merupakan  wahana yang paling tepat dan satu-satunya wahana 

pembelajaran anak, karena disamping menyenangkan, bermain dalam setting 

pendidikan dapat menjadi wahana untuk berfikir aktif, kreatif dan inovatif.  

Proses pembelajaran BCCT  berpusat di sentra main dan saat anak dalam 

lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan (scaffolding) untuk mendukung 

perkembangan anak, yaitu : (1) pijakan lingkungan main; (2) pijakan sebelum 

main; (3)  

pijakan selama main; dan (4) 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. 
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Saat lingkaran adalah saat ketika pendidik duduk bersama anak dengan 

posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan 

sebelum dan sesudah main. (Depdiknas 2007 : 2-3) 

Prinsip pembelajaran dengan pendekatan BCCT antara lain : 1) 

keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan pada teori dan pengalaman 

empirik; 2) setiap proses pembelajaran ditujukan 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 terus berfikir dengan menggali pengalamannya sendiri; 4) 

menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajarannya; 5) 

mensyaratkan pendidik dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan 

sebelum menerapkan pendekatan ini; 6) melibatkan orangtua dan keluarga 

sebagai satu kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di 

rumah. (Departemen Pendidikan Nasional 2007 : 5-6) 

Selanjutnya langkah-langkah dalam penerapan BCCT meliputi : 

1. Persiapan   

a. Penyiapan tempat dan alat permainan edukatif sesuai dengan jenis sentra 

yang akan dibuka dan tingkatan usia anak 

b. Penyiapan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak 

c. Pengenalan pendekatan pembelajaran kepada para orang tua. Kegiatan ini 

penting agar orang tua mengenal pendekatan ini sehingga tidak protes ketika 

kegiatan anaknya hanya bermain.   

2. Pelaksanaan  
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Dalam kegiatan pelaksanaan, maka pengelola perlu memperhatikan 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 di sentra sesuai 

dengan jadwal. Setiap kelompok dalam satu harinya hanya bermain di satu 

sentra saja  

c. Memberikan variasi dan kesempatan main yang cukup kepada setiap anak 

agar tidak bosan dan tidak berebut 

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 bahan limbah dan 

lingkungan alam sekitar. 

Selanjutnya proses pembelajaran dalam program Pendidikan Anak Usia 

Dni dengan pendekatan BCCT adalah sebagai berikut : 

1) Penataan lingkungan main  

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada penataan lingkungan main 

ini adalah : 

a) Sebelum anak datang, pendidik menyiapkan bahan dan alat main yang 

akan digunakan sesuai rencana dan jadwal kegiatan yang telah 

disusun untuk kelompok anak. 

b) Pendidik manata alat dan bahan main yang akan digunakan sesuai 

dengan kelompok usia yang dibimbingnya 
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c)  Penataan alat main harus mencerminkan rencana pembelajaran yang 

dibuat. 

2) Penyambutan anak 

Sambil menyiapkan tempat dan alat main, seorang pendidik bertugas 

menyambut kedatangan anak. Pada saat menyambut kedatangan anak 

pendidik mengucapkan salam sambil berjabat tangan, mengajak anak 

berbicara (tanya jawab) sekaligus untuk mengembangkan kemampuan 

bahasa anak. 

3) Main pembukaan (pengalaman gerakan kasar) 

Pendidik menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran, lalu menyebutkan 

kegiatan pembuka yang akan dilakukan. 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, tujuannya agar anak kembali tenang dan bisa juga berupa 

kegiatan cuci 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) 
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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; (3) berdoa bersama dengan dipimpin salah satu anak; (4) 
pendidik menyampaikan tema hari ini; (5) pendidik membacakan 
buku terkait 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. 
 
 

b) Pijakan pengalaman main setiap anak (60 menit) 

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, 
(6) memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan, mendorong 
anak untuk mencoba dengan cara 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 dilakukan pendidik pada pijakan ini adalah 
:(1)  memberitahukan saatnya membereskan; (2) pendidik membuat 
permainan yang menarik agar anak ikut membereskan; (3) setelah 
semua alat permainan dirapikan anak-anak dan pendidik duduk 
kembali di lingkaran; (4) pendidik menanyakan pada setiap anak 
kegiatan main yang tadi dilakukan dan pengalaman-pengalaman apa 
yang diperoleh selama bermain. 
 

d) Makan bekal bersama (15 menit) 

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

e) Kegiatan penutup (15 menit) 
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Ketika kegiatan penutup kegiatan pendidik adalah (1) mengajak anak 
menyanyi atau bersyair di lingkaran dan menyampaikan rencana 
kegiatan minggu depan dan menganjurkan anak bermain yang sama di 
rumah; (2) berdoa dipimpin salah satu anak; (3) pulang berdasarkan 
urutan warna baju, panjang rambut atau cara lain untuk menghindari 
berebut. 

 (Departemen Pendidikan Nasional  2007 : 8-18) 

 
6) Evaluasi 

Evaluasi kemajuan perkembangan anak dilakukan setiap pertemuan dengan 

cara mencatat perkembangan kemampuan anak dalam hal motorik kasar, 

motorik halus, berbahasa, sosial dan aspek-aspek lainnya. Pencatatan kegiatan 

main anak dilakukan oleh pendidik. Selain mencatat kemajuan belajar anak, 

juga dapat menggunakan lembaran ceklist perkembangan anak, mengumpulkan 

hasil karya anak sebagai bahan evaluasi dan melaporkan perkembangan belajar 

anak kepada orang tua masing-masing. (Departemen Pendidikan Nasional  

2007) 

 

 

2.2. Kurikulum Yang Sesuai Dengan Perkembangan 

Anak/Developmentally Appropriate Practice (DAP)    

Pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak adalah 

pembelajaran  memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan 

pengalaman-pengalaman yang interaktif daripada sekedar pengalaman 

yang pasif, menerima dan reaktif.  Semakin dini seorang anak,  maka 

ia lebih banyak memerlukan pengalaman secara langsung dan nyata. 

Oleh karena itu pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan 
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Developmentally Appropriate Practice (DAP) harus memungkinkan  anak  

untuk mengalami proses pembelajaran yang sesuai dengan keunikan 

individu dan usia anak. 

  Pembelajaran yang sesuai DAP dimulai dari filosofi yang 

benar tentang pendidikan anak usia dini yang kemudian melalui 

pendekatan yang sesuai, maka kurikulum dapat dirancang untuk 

memenuhi minat dan kebutuhan anak. Rencana kegiatan pembelajaran  

disusun berdasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan DAP, yaitu 

yang dapat memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi 

dengan orang lain memberikan kesempatan pada anak untuk 

memperkuat disposisi anak dengan mengembangkan pendidikan yang 

melibatkan hati dan pikiran (engaging mind and heart). 

Developmentally Appropriate Practice (DAP) konsep pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan anak  akan mengubah bentuk pendidikan 

di seluruh dunia secara umum, termasuk di Indonesia secara khusus. Kelas 

yang dahulu cenderung tradisional mulai berubah menjadi kelas yang lebih 

modern dengan design lebih menarik. Pembelajaran sudah tidak lagi berpusat 

pada pendidik, namun anak lebih diprioritaskan menjadi pusat pembelajaran. 

Bukan pendidik lagi yang aktif memberikan banyak informasi kepada anak, 

tetapi anaklah yang terlibat aktif dalam mengeksplorasi dan menginvestigasi 

dunia dan lingkungannya.   

 

Perencanaan Pembelajaran yang Sesuai DAP 
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Banyak faktor yang perlu diperhatikan ketika merencanakan 

kegiatan sentra. Tujuan, sasaran, dan pengukuran penilaian harus 

semuanya berhubungan dengan kegiatan. Sebagai tambahan, sentra 

juga harus sesuai dengan perkembangan anak dan menghargai 

kecerdasan majemuk dari tiap anak. Rancangan pembelajaran juga 

harus memberikan  kesempatan kepada anak untuk memilih, 

terintegrasi dan menyenangkan, dan yang paling penting memberikan 

pengalaman secara langsung. 

Sasaran juga merupakan komponen yang penting karena dengan 

menentukan sasaran maka semua anggota komunitas pembelajar 

mendapatkan jalan menuju keberhasilan. Tanpa menentukan sasaran, 

pendidik tidak akan memiliki tujuan jangka panjang bagi anak: 

sebaliknya, orangtua tidak akan dapat membantu anak dalam rangka 

mencapai kemajuan anak dalam proses pendidikan. Jika sentra 

pembelajaran digunakan sebagai alat untuk kemajuan suatu 

pendidikan, maka diperlukan sasaran yang jelas. Karena itu sebagai 

konsekuensinya, ketika merencanakan kegiatan sentra guru harus 

mempertimbangkan baik tujuan maupun sasaran sehingga kegiatan 

dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika sentra hanya 

sekedar suatu cara  untuk mengisi waktu anak, maka kesempatan 

belajar anak terbuang dengan sis-sia.  

Pertama kali kita perlu menentukan apakah yang kita inginkan dari anak agar 

dia belajar di sentra. Kemudian rumuskan sasaran yang jelas dan putuskan 
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berapa kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. 

(Depdiknas, Dirjen PLS  2006) 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT sangat 

menekankan pada kesiapan pendidik dalam mempersiapkan proses 

pembelajaran secara matang. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi pembelajaran, yang didukung pula oleh kesiapan lembaga dalam 

menyediakan sarana-prasarana yang meliputi 

 kelengkapan  ruangan-ruangan sebagai sentra pembelajaran dan bahan serta 

alat main. Dukungan kelengkapan sarana-prasarana dan kualitas pendidik, 

pembelajaran akan berjalan dengan optimal.  Berikut ini  langkah-langkah 

pembelajaran BCCT yang menjadi kajian peneliti dan  diuraikan dalam bentuk 

bagan di bawah ini :    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
INPUT   

PROSES  
BCCT 

EVALUASI 
PELAKSANAAN 
PENDEKATAN  

BCCT 

- Persiapan 
- Pelaksanaan 
- Evaluasi 

- Peserta didik 
- Pendidik 
- Pengelola 
- Orang tua 
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Gambar 1 Langkah BCCT 

(Departemen Pendidikan Nasional  2007) 

 

KETERANGAN : 

1. Input 

Yang menjadi input dalam pendekatan pembelajaran BCCT adalah  peserta 

didik, pendidik, pengelola dan orang tua. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT  

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 

pengelola serta pendidik tentang pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan BCCT. Kegiatan observasi meliputi penataan lingkungan main, 

pijakan sebelum main, pijakan saat main dan pijakan setelah main. Dalam 

kegiatan ini yang peneliti observasi meliputi kelengkapan alat permainan, 

penataan, pemanfaatan dan kemampuan pendidik dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT.  Sedangkan 

wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan menggunakan BCCT, 

persiapan yang dilakukan dalam menerapkan BCCT berikut keuntungan-

keuntungan dan hambatan yang dialami. 

3. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT. 

- Kurikulum 
- APE 
-  Buku-buku 
- Sarpras  
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Setelah beberapa kali melaksanakan observasi dan data yang diperoleh dirasa 

cukup, maka peneliti melaksanakan evaluasi, untuk merumuskan gambaran 

obyektif tentang pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT, 

berdasarkan hasil evaluasi tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Sejalan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui 

studi kasus. Pertimbangan menggunakan studi kasus karena didasarkan pada 

karakteristik fokus permasalahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yin, 

bahwa studi kasus merupakan pilihan yang tepat jika ingin meneliti berkenaan 

dengan “how” dan “why” dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena 

masa kini dalam kehidupan nyata (Yin, 1996:1). Peneliti melakukan penelitian 

ini untuk mengetahui “how” (bagaimana) palaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan BCCT yang dilaksanakan oleh kelompok bermain 

Bunga Bangsa. Penelitian ini cenderung ke arah deskriptif karena tujuannya 

adalah mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh secara mendalam 

dengan harapan dapat mengetahui secara detail penerapan pendekatan BCCT 

dalam pelaksanaan pembelajaran.   

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang 

menggambarkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT 

dengan sasaran utama aktivitas pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dari 

proses persiapan  yang 

 meliputi penataan lingkungan main, penyambutan anak dan pijakan sebelum 

main, pijakan saat main serta pijakan setelah main. Dalam penelitian ini peneliti 
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menentukan 2 orang pendidik dan 1 orang pengelola sebagai sumber 

pengumpulan data. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2001:122) peneliti 

langsung masuk ke kolasi penelitian dan mengumpulkan data selengkap 

mungkin dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pendekatan 

pembelajaran BCCT. Data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah 

kata-kata, kegiatan, situasi pembelajaran, dokumentasi dan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada waktu peneliti melakukan observasi. 

 

3.2 Waktu dan Tempat  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 7 April s.d 5 Juli 2008. 

Sedangkan penelitian dilaksanakan di Kelompok Bermain Bunga Bangsa yang 

berlokasi  di Jl. Taman Sekar Jagat No 32 Tlogosari Semarang. Apabila dilihat 

dari letak geografis, masyarakatnya heterogen dan juga mata pencaharian 

penduduk, maka Kelompok Bermain Bunga Bangsa terletak di daerah perkotaan.   

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kelompok Bermain Bunga Bangsa 

dikarenakan kelompok bermain Bunga Bangsa memiliki karakteristik yang 

menarik untuk dijadikan kajian penelitian sebagaimana yang telah peneliti 

kemukakan pada bagian pendahuluan.  Selain itu Kelompok Bermain Bunga 

Bangsa telah menerapkan pendekatan BCCT dalam proses pembelajarannya. 

Dengan kondisi tersebut di atas, diharapkan hal yang berkaitan dengan penelitian 

akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan manfaat 

penelitian.  
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3.3 Teknik pengumpulan data 

Karakteristik penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah 

dengan cara melihat, mengkaji, menganalisis fenomena sedalam-dalamnya dan 

menemukan makna yang ada di dalamnya. Agar karakteristik yang ada dan 

makna yang diharapkan dapat ditemukan, maka pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu (1) observasi, (2) wawancara dan 

(3) studi dokumentasi. 

 

3.3.1 Observasi 

Peneliti melakukan observasi 1 minggu 2 kali, dengan waktu observasi 

3 jam.  Observasi dilakukan terhadap kegiatan pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dengan pendekatan BCCT, mulai dari penataan lingkungan 

main hingga semua anak pulang.  Observasi juga dimaksudkan untuk mengetahui 

aktivitas anak, kelengkapan bahan dan alat bermain, suasana pembelajaran, dan 

juga kondisi lingkungan.   

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk menggali secara mandalam tentang 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT berdasarkan 

pendapat pengelola dan pendidik. Wawancara dengan pengelola juga untuk 

mengetahui tentang visi, misi, struktur organisasi dan fasilitas-fasilitas yang 

dimiliki oleh Yayasan Bunga Bangsa sebagai penyelenggara kelompok bermain.  

  Wawancara dilakukan terhadap pengelola/kepala sekolah dan pendidik.   

Data yang digali dari pengelola antara lain : 1) gambaran umum (profil) tentang 



43 
 

 

lembaga yang digunakan sebagai data pendukung; dan 2) hambatan yang 

dihadapi dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan BCCT serta cara 

mengatasinya. Wawancara dengan pendidik, dimaksudkan untuk menggali data 

tentang : (1) persiapan pembelajaran; (2) pelaksanaan pembelajaran; (3) evaluasi 

pembelajaran; dan (4) hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan BCCT serta cara mengatasi hambatan tersebut.  

 

3.3.3 Studi Dokumentasi 

Dokumen yang dikumpulkan  dalam penelitian ini adalah dokumen resmi 

lembaga sebagai bukti fisik dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan, dokumen 

tersebut berupa foto kegiatan, catatan-catatan., portofolio anak dan rekaman 

audio visual.  Selain itu dalam penelitian ini juga mengumpulkan data yang 

diperlukan oleh peneliti, yang meliputi : (1) gambaran umum lembaga yang 

meliputi sarana prasarana, ketenagaan, peserta didik, organisasi, serta visi dan 

misi; (2) persiapan pembelajaran yang meliputi program tahunan, program 

semester, program bulanan dan rencana kegiatan bermain harian.  

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah 

dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah tertulis dalam catatan lapangan, hasil rekaman wawancara, hasil observasi 

dan lain sebagainya (Moleong 1988: 103).  

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab terdahulu, bahwa penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga analisisnyapun dilakukan 
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dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (1984:20)  yang 

menyatakan bahwa, langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah : (1) 

pengumpulan data;  (2) reduksi data;  (3) penyajian data;  (4) mengambil 

kesimpulan dan verifikasi.  

Proses dalam analisis data tersebut dapat peneliti gambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Langkah-langkah Analisis Data 

 

Langkah-langkah analisis data  dalam penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Data-data lapangan ini dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskripsi 

tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau 

dirasakan oleh peneliti. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa 

PENGUMPULAN 
DATA 

PENYAJIAN  
DATA 

REDUKSI  DATA VERIFIKASI DAN 
KESIMPULAN    
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adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti 

tentang fenomena yang dijumpai. Dari catatan lapangan peneliti juga 

membuat catatan refleksi, catatan ini merupakan catatan dari peneliti sendiri 

yang berisi komentar, kesan dan pendapat serta penafsiran terhadap fenomena 

yang ditemukan. Setiap catatan lapangan disusun setiap hari dan disimpan 

dalam tempat tersendiri sehingga tidak bercampur dengan data-data lain. 

2. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

diperlukan, dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan focus 

permasalahan penelitian. 

Selama proses pengumpulan data, peneliti mengikuti Mantja (2003:83) 

dengan melakukan pengorganisasian dan peringkasan data. Peneliti membuat 

kode (sandi) informasi yang akan membantu menstrukturkan dalam 

melaporkan data lapangan. Dalam penulisan kode, peneliti  memasukkan 

nama-nama orang yang diamati, tempat pengamatan, tanggal dan waktu data 

dicatat. 

3. Penyajian data 

Penyajian data disampaikan dalam bentuk narasi, sehingga pembaca hasil 

penelitian ini dapat memahami isi penelitian dengan jelas. Penyajian data 

merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 
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harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang 

dianggap perlu. Semua uraian deskripsi dalam penelitian ini merupakan 

bentuk data yang mudah dibaca orang lain, yang peneliti tulis dalam bahasa 

yang mudah dipahami orang lain. 

4. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2001:179) kegiatan 

verifikasi dan menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga 

diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian 

yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari 

komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, 

penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proporsi dalam 

penelitian. Melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan 

peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui 

diskusi dengan teman sejawat adalah hal yang penting. 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum analisa data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : (1) mencatat semua 

temuan di lapangan yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan; (2) menelaah kembali catatan 

hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, serta memisahkan data 

yang dianggap penting dan tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali 

untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi; (3) mendeskripsikan 

data yang telah diklasifikasikan untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut 
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dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian;  dan (4) membuat 

analisis akhir dalam bentuk  penulisan tesis. 

 

3.5 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, cara yang peneliti gunakan untuk menguji keabsahan 

data atau untuk memeriksa kebenaran adalah dengan menggunakan trianggulasi. 

Data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, kemudian dicocokkan dengan apa 

yang peneliti dapatkan dari pendidik, pengelola atau kepala sekolah Kelompok 

Bermain Bunga Bangsa, sehingga masing-masing data dapat saling melengkapi.    

Selain itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data, peneliti 

mengikuti kriteria yang dikemukakan oleh Moleong (2001:193) yang meliputi 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability). serta 

ketergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability) 

Derajat kepercayaan atau kredibilitas peneliti peroleh melalui berbagai 

cara, yaitu : (a) ketekunan pengamatan di lapangan (persistent observation), 

sehingga peneliti benar-benar memahami fenomena dan peristiwa di lapangan; 

(b) triangulasi, yaitu membandingkan data pengamatan dengan data hasil 

wawancara,   membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

pendapat dan pandangan orang, seperti orang tua/pengasuh, pendidik, dan 

penyelenggara program; (c) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen; (d) mengadakan pengecekan anggota (member check), yaitu meminta 

konfirmasi tentang kebenaran dan kesahihan data temuan  dengan sumber data 

sehingga diperoleh persamaan persepsi. Dalam melakukan uji kredibilitas ini 

peneliti melakukan observasi secara intensif di lapangan, sehingga peneliti 
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mengamati secara mendalam semua proses yang dilakukan dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT. 

Selanjutnya untuk keteralihan (transferability) untuk penelitian ini adalah 

berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau 

digunakan pada situasi-situasi lain. Hasil penelitian ini dapat diterapkan di 

tempat lain sepanjang tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh 

berbeda dengan Kelompok Bermain Bunga Bangsa. Misalnya yang berkaitan 

dengan usia anak, proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan BCCT, 

memiliki alat-alat permainan yang dapat menunjang proses pembelajaran.  

Terakhir adalah ketergantungan (dependability) dan kepastian 

(confirmability). Dependalitas yang menurut istilah konvensional sering disebut 

reliabilitas. Dalam penelitian naturalistik instrumen atau alat utama adalah 

peneliti itu sendiri, maka agar dapat memenuhi reliabilitas tersebut yang peneliti 

lakukan dalam penelitian ini adalah menyatukan dependabilitas dan 

konfirmabilitas, yang ditunjukkan melalui proses alur pemeriksaan atau audit 

trail. Trail artinya jejak yang dapat dilacak atau ditelusuri,  dan audit adalah 

pemeriksaan terhadap ketelitian yang dilakukan sehingga muncul keyakinan 

bahwa apa yang telah peneliti laporkan adalah benar adanya  Sedangkan 

konfirmabilitas dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan meminta arahan 

pembimbing untuk memeriksa proses penelitian, taraf kebenaran data dan 

tafsirannya.  
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BAB IV 

TEMUAN  HASIL PENELITIAN 

 

Sebelum menyajikan hasil penelitian, pada bab ini peneliti akan terlebih 

dahulu memaparkan gambaran secara umum keadaan kelompok bermain Bunga 

Bangsa yang peneliti jadikan sebagai obyek penelitian. 

 

4.1 Gambaran Umum Kelompok Bermain Bunga Bangsa  

4.1.1  Sejarah Berdirinya Kelompok Bermain Bunga Bangsa 

Menyadari pentingnya pendidikan terutama di lingkungan Tlogosari, 

Pedurungan Semarang Timur yang banyak bermukim anak-anak dan pada saat 

itu kurangnya pelayanan sarana pendidikan, maka pada tahun 2000 Yayasan 

Bunga Bangsa membuka sarana kegiatan belajar bagi anak TK dan SD. Sanggar 

yang dibuka sore hari ini membantu anak dalam meningkatkan nilai akademik di 

sekolahnya serta dibimbing untuk baca tulis. Karena banyak anak-anak usia dini 

di wilayah perumahan Tlogosari dan mengingat pentingnya pendidikan anak usia 

dini, maka pada tahun 2001/2002 Yayasan Bunga Bangsa membuka Kelompok 

Bermain pada sore hari, dari usia 3 – 4 tahun. Saat itu Kelompok Bermain Bunga 

Bangsa merupakan Kelompok Bermain yang pertama berdiri di wilayah 

Tlogosari.  

Kegiatan bermain dalam kelompok-kelompok ini juga memberikan 

pembelajaran-pembelajaran umum kepada anak-anak, misalnya matematika, 

sains, menggambar, bahasa Inggris, dan menari. Fasilitas yang memang saat itu 

belum memadai, tidak menghalangi Bunga Bangsa sebagai wadah kegiatan 
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belajar dan bermain yang tidak hanya menarik bagi anak-anak, namun juga 

memberi kesempatan anak untuk mengembangkan kecerdasannya. 

Sampai saat ini Yayasan Bunga Bangsa terus berkembang dengan jumlah peserta 

didik yang mencapai 160 anak, dari berbagai program PAUD (PG,TK, TPA) . 

Tahun 2002/2003 karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan usia dini, dan adanya kesepakatan dari pihak orangtua 

murid dan sekolah, maka Play Group atau Kelompok Bermain ini dibuka untuk 

pagi hari. Setelah mendapat SK dari Wali Kota Semarang Nomor 848/2548 yang 

disahkan pada tanggal 14 Juli 2003, sejak saat itulah Kelompok Bermain Bunga 

Bangsa menjadi binaan kota Semarang. 

Tahun 2003/2004, dengan peningkatan kualitas dan jumlah peserta didik 

yang makin bertambah, Kelompok Bermain Bunga Bangsa sudah menunjukkan 

prestasi yang membanggakan dalam berbagai lomba baik tingkat kota maupun 

tingkat propinsi. Penyelenggaraan fasilitas terus ditingkatkan guna mendukung 

kualitas program pendidikan di Bunga Bangsa, maka tahun 2004 sampai 2005 

dengan ditambahnya fasilitas program TPA (Taman Penitipan Anak) “Kasih Ibu” 

dapat menambah pelayanan pendidikan anak usia dini yang membutuhkan 

pengasuhan dan pendidikan, karena kebutuhan anak yang belum dapat terpenuhi 

oleh orang tua yang sibuk bekerja. 

Tidak berhenti sampai disini, tahun 2006/2007 Yayasan Bunga Bangsa 

bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, dan Dinas 

Kesehatan. Karena menyadari pentingnya peran psikologi dalam 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka Yayasan  Bunga Bangsa juga 

menjalin kerja sama dengan Universitas Semarang (USM) jurusan psikologi, hal 
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ini dilakukan mengingat untuk bisa memahami tentang anak memang 

memerlukan keahlian khusus.  Berbagai fasilitas pendukung juga terus 

ditingkatkan. Dengan ditambahnya program after school sebagai wadah anak 

usia dini yang belum terlayani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3 :   Gedung Kelompok Bermain 

 Gambar tersebut memperlihatkan bahwa Kelompok Bermain Bunga Bangsa 

memiliki tempat yang cukup memadai sebagai tempat bermain sambil belajar 

bagi anak-anak usia dini,  karena didukung dengan gedung yang cukup 

representatif sebagai tempat pembelajaran di dalam ruangan.  Dengan 

mendapatkan tempat bermain yang memadai tersebut diharapakan anak dapat 

belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak akan dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. 



52 
 

 

 

4.1.2 Visi dan Misi Lembaga 

Yayasan Bunga Bangsa memiliki tujuan yang tertuang dalam visi misi Yayasan 

yaitu : 

VISI 

Mewujudkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan generasi penerus yang 

berpotensi aktif, kreatif, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sejak usia dini. 

MISI 

 Memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang arti 

pentingnya pendidikan anak sejak usia dini 

 Memberikan program pembelajaran dan bermacam kegiatan yang dapat 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sesuai 

dengan tingkat usia 

 Meningkatkan Fasilitas pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan 

spesifik anak dan mampu menggali potensi serta bakatnya. 

 Memberikan pelayanan psikologi dan kesehatan kepada semua anak guna 

mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan ceria  

 

4.1.3 Kepengurusan dan Struktur Organisasi 

Kepengurusan Yayasan Bunga Bangsa adalah sebagai berikut : 

Penasehat/pelindung : Drs. M. Mashuri, M.Pd. 

Ketua Yayasan  : Ari Himawan, SH. 

Dewan penyantun  : Heru Purnawa, SH.MM. 

Administrasi keuangan : Hendra S, SE. 
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Sarana prasarana  : Ir. Agus S. 

Kesiswaan   : Dr. Erna 

Pendidikan pengajaran : Silviana Endang T.M.     

S D M   : Intan Indrianti S. S.Psi. 

Public Relation  : Saifurrohman, S.S. MM.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan pengurus yang menangani pendidikan anak usia dini 

tergambar dalam struktur organisasi sebagai berikut : 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                         

 

Administrasi Keuangan 
Hendra S, S.E 

Dewan Penyantun 
Heru Purnawa, S.H. M.M 

Sarana Prasarana 
Ir. Agus S 

Kesiswaan 
Dr. Erna 

S D M 
Intan Indriani S. 

S.Psi 

Ketua Yayasan 
Ary Himawan, SH 

Pendidikan 
Pengajaran 

Silviana Endang

Public Relation 
Saifurrohman S.S 

M.M 

Penasehat / Pelindung 
Drs. M. Mashuri M. Pd 

Yayasan 
Ari Himawan 

Kepala PAUD 
Silviana 

Komite 
 

Koordinator Play Group 
Dyah A. 

KoordinatorKlp. A 
Upik Yuliati 

Koordinator Klp. B 
Maria F 

Pendidik  Pendidik  Pendidik 
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4.1.4  Perkembangan Jumlah Peserta Didik 

Program pendidikan untuk anak usia dini yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Bunga Bangsa memiliki perkembangan yang cukup baik. Sejak 

Yayasan ini fokus pada progam PAUD dimana pembelajaran untuk anak usia 

dini dilaksanakan pada pagi hari, yaitu tahun 2002/2003 sampai dengan tahun 

2007/2008 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dalam jumlah anak 

didik. Tahun pertama penyelenggaraan program (2002/2003), jumlah anak didik 

hanya 30 anak, kemudian tahun 2003/2004 meningkat menjadi 40 anak, 

menginjak tahun ke-3 jumlah anak didik mencapai 90 anak, dan terus mengalami 

peningkatan hingga tahun ajaran 2007/2008 jumlah anak didik mencapai 160 

anak.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh  kepala sekolah dalam wawancara 

dengan peneliti pada tanggal  20 April 2008 :   

 

 

“Bunga bangsa ini kan awalnya merupakan Yayasan yang dibentuk 
untuk memberikan pelajaran tambahan (les) bagi anak-anak yang meliputi mata 
pelajaran matematika, bahasa inggris, menggambar, menari. Selain itu Yayasan 
kami juga memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini tetapi waktu itu 
hanya berlangsung pada sore hari. Alhamdulillah sejak kami menyelenggarakan 
kelompok bermain yang proses pembelajarannya dilaksanakan pada pagi hari 
animo masyarakat sangat baik, pada tahun 2002 dulu jumlah anak yang sekolah 
disini hanya 30 anak, tetapi dari tahun ke tahun terus meningkat, tahun 2003 anak 
didik kita 40 anak, tahun berikutnya 90 anak, kemudian tahun 2005 itu ada 120 
anak, tahun 2006 140 anak, dan yang terakhir tahun ini jumlah anak didik kami 
ada 160 anak”. (wwcr.BB.KS) 

 
Perkembangan jumlah anak didik tersebut peneliti tampilkan dalam 

diagram di bawah ini : 
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Tabel. 1 : Perkembangan jumlah 

 

4.1.5 Kurikulum   

Pengembangan kurikulum yang disusun oleh Bunga Bangsa mengacu 

pada  acuan menu pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu 

pembelajaran generik), yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD Departemen 

Pendidikan Nasional.   

Menu pembelajaran generik merupakan program Pendidikan Anak Usia Dini 

secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan 

pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi 

anak dini usia. Kurikulum disusun  sebagai pedoman perencanaan kegiatan 

pembelajaran untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak meliputi : 
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a) Pengembangan moral dan nilai-nilai agama dengan kompetensi dan hasil 

belajar berupa perkembangan anak dalam melakukan ibadah, mengenal dan 

percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama 

b) Pengembangan fisik, meliputi pengembangan keterampilan tubuh, mengontrol 

gerakan-gerakan tubuh, gerakan halus dan kasar serta menerima rangsangan 

sensorik 

c) Pengembangan berbahasa, meliputi pengembangan bahasa anak, menggunakan 

bahasa untuk berkomunikasi secara efektif untuk berpikir dan belajar 

d) Pengembangan kognitif, meliputi perkembangan anak dalam berpikir logis, 

kritis, memberi alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan 

sebab akibat 

e) Pengembangan sosial emosional, meliputi pengenalan lingkungan alam, 

lingkungan sosial dan budaya serta pengembangan konsep diri, kontrol diri 

dan rasa memiliki. 

f) Pengembangan seni, meliputi pengembangan kepekaan terhadap irama, nada, 

serta berkarya secara kreatif. 

 

4.1.6  Keadaan Tenaga Pendidik  

Tenaga pendidik dalam pendidikan anak usia dini merupakan komponen 

yang sangat penting, mengingat perannya sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya proses pembelajaran. Oleh karena itu Yayasan Bunga Bangsa selalu 

memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga anak tidak merasa 

bosan mengikuti kegiatan di sekolah. Berbagai pelatihan baik tingkat kota 

maupun propinsi sering diikuti oleh pendidik untuk meningkatkan pengetahuan 
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dan pengalaman dalam mengajar. Jumlah tenaga pendidik di Bunga Bangsa ada 

11 orang yaitu Silviana, Mila, Upik, Maria, Lina, Diah, Linda, Ika, Ririn, Suci 

dan Tia.  Jenjang pendidikan tenaga pendidik sangat bervariasi dari DI, DII dan 

SI. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa kualifikasi akademik pendidik 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI),  tetapi para pendidik sudah 

mengikuti pelatihan baik tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi, tingkat 

Nasional. Sehingga para pendidik sudah memahami tentang konsep PAUD 

 

 4.1.7  Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari buku inventaris, maka berikut 

ini deskripsi mengenai status kepemilikan, kondisi fisik gedung, peralatan, Alat 

Permainan Edukatif dalam dan  Alat Permainan Edukatif luar yang dimiliki 

Bunga Bangsa Tlogosari  Semarang.  

a.  Status Kepemilikan Gedung 

Gedung/bangunan yang digunakan untuk proses belajar mengajar di Bunga 

Bangsa, merupakan milik pribadi (Yayasan Bunga Bangsa) yang sekaligus 

bertindak sebagai Penyelenggara lembaga pendidikan ini.  

b. Kondisi Fisik Gedung 

Bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ini 

merupakan gedung permanen, yang awalnya merupakan rumah pribadi.  

Terletak di daerah perumahan yang cukup representatif dan aman bagi anak-

anak, meskipun letaknya tidak di pinggir jalan utama.   

c. Fasilitas/Sarana Gedung 
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Fasilitas dan sarana yang terdapat di bangunan Yayasan Bunga Bangsa 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Fasilitas dan Sarana Gedung 

No Jenis Sarana Jumlah Kondisi fisik Keterangan 

1 Ruang belajar 5 unit Baik Digunakan 

bergantian  

2 Ruang Yayasan 1 unit Baik Sekaligus R. 

Tamu 

3 Perpustakaan 1 unit Baik Sekaligus R. 

TU 

4 Ruang Pendidik 1 unit Cukup baik  

5 Ruang komputer  1 unit Baik  

6 Aula 2 unit Baik Juga tampat 

belajar 

7 Kamar mandi 3 unit Baik   

8 Gudang 2 unit Baik  

9 Dapur 1 unit Cukup baik  

10 Kamar Tidur 1 unit Cukup baik Untuk TPA  

11 Playground 2 unit Cukup baik   

12  Ruang Tunggu 2 Unit Cukup baik  

 

Berdasarkan data tersebut, fasilitas/sarana gedung yang ada sudah cukup lengkap 

karena dilengkapi dengan ruang-ruang yang terpisah sesuai dengan kegunaannya 

untuk mendukung proses pembelajaran anak. Selain itu ketersediaan Alat 

Permainan Edukatif (APE) dalam juga sangat lengkap. Alat-alat permainan 

tersebut ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh anak, namun ada 
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juga APE yang disimpan di gudang dan baru dikeluarkan pada saat dibutuhkan.  

Selain APE yang ada di dalam ruangan terdapat pula  alat-alat permainan yang 

terdapat di luar ruangan, seperti panjatan, plosotan, ayunan, papan titian, bola 

dunia, dll.  

  

4.2  Persiapan Pembelajaran 

Sebelum menerapkan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan BCCT, Kelompok Bermain Bunga Bangsa menggunakan 

pembelajaran dengan sistem area, yaitu proses pembelajaran yang membagi anak 

dalam beberapa kelompok sesuai dengan area-area yang telah ditentukan. Akan 

tetapi setelah pengelola dan pendidik  mengikuti   pelatihan BCCT yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPPLSP, maka 

Pengelola dan Pendidik mulai tertarik dengan pendekatan BCCT. Pada awal kami 

diperkenalkan dan mempelajari  BCCT, pengelola dan pendidik agak merasa 

berat, karena merasa kurang memiliki lahan/ruangan dan alat-alat permainan 

edukatif untuk mendukung pelaksanaan BCCT. Akan tetapi setelah pengelola dan 

pendidik mulai mengkaji lebih jauh tentang pendekatan pembelajaran BCCT, 

dengan cara membaca berbagai buku atau modul tentang pedoman pelaksanaan 

BCCT, bertanya pada orang yang lebih paham tentang BCCT, maka mulailah ada 

gambaran yang lebih detail untuk menerapkan pendekatan tersebut. Sebagaimana 

yang diutarakan oleh pengelola dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 6 

Mei 2008 berikut : 

P :   Sejak kapan ibu menerapkan pendekatan BCCT di PAUD Ibu  
        ini ? 
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R :  Sebenarnya kami mendengar tentang istilah BCCT itu sudah sejak tahun 
2004, tetapi kami mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang BCCT 
itu baru mulai tahun 2005-an lah. 

P   :  Mengapa ibu tertarik menerapkan pendekatan BCCT ? 
R :  Ya.... awalnya memang kami tidak langsung tertarik dengan pendekatan 

tersebut. Sebelumnya kan kami sudah melaksanakan pembelajaran 
dengan sistem area-area, dan sudah relatif mapanlah dengan proses 
pembelajaran yang kami laksanakan selama ini, apalagi diawal-awal 
kami diperkenalkan dengan BCCT itu kan seolah-olah kami tidak boleh 
mengajari anak dengan baca, tulis dan hitung, belum lagi alat-alat 
permainan yang dipergunakan dalam pendekatan BCCT, waktu itu 
belum kami punyai, dan lagi pula Bunga Bangsa ini kan  memanfaatkan 
rumah sebagai tempat pembelajaran, sehingga tidak memiliki ruangan 
atau tempat yang luas. Oleh karena itu kami memerlukan persiapan-
persiapan yang agak lama untuk benar-benar mampu melaksanakan 
BCCT. 

P :   Lalu ... sejak kapan ibu benar-benar menerapkan pendekatan ini, dan 
persiapan-persiapan apa yang ibu lakukan ? 

 
R : Sebenarnya sampai sekarangpun kami belum merasa benar-benar 

menerapkan pendekatan BCCT, karena  tidak setiap kali pembelajaran 
kami melaksanakan seperti apa yang telah kami peroleh dari pelatihan, 
pedoman-pedoman yang kami baca, akan tetapi paling tidak prinsip-
prinsip dalam pendekatan BCCT itu menjadi acuan kami dalam 
melaksanakan proses pembelajaran. Adapun persiapan-persiapan yang 
kami lakukan agar dapat menerapkan BCCT adalah, yang jelas 
mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, sosialisasi tentang BCCT, 
menyiapkan ruangan, dan bahan atau alat-alat permainan yang 
mendukung pelaksanaan BCCT. (wwcr.BB.KS) 

  
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

Kelompok Bermain Bunga Bangsa memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

dapat menerapkan pendekatan pembelajaran BCCT. Adapun persiapan-persiapan 

yang dilakukan adalah dengan mengikutkan pendidik dalam berbagai kegiatan 

yang berkenaan dengan BCCT, antara lain pelatihan, seminar, mencari 

modul/buku tentang BCCT, dan juga magang di lembaga PAUD yang sudah 

lebih dulu paham dan menerapkan pendekatan BCCT dalam proses pembelajaran. 

Selain itu pihak pengelola juga mempersiapkan setting tempat/ruangan dan 
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mengadakan bahan dan alat-alat permainan untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran BCCT. 

4.3  Pelaksanaan Pembelajaran 

Hasil observasi yang peneliti laksanakan pada tanggal 8 Mei 2008 

menunjukkan bahwa, Bunga Bangsa melaksanakan pembelajaran bagi anak usia 

dini setiap hari. Untuk kelompok usia 4 – 6 tahun (kindy A dan B), masuk setiap 

hari (senin s.d Sabtu), sedangkan  program kelompok bermain (anak usia 3 – 4) 

tahun dibagi dalam dua kelompok kelas. Kelompok A proses pembelajaran 

dilaksanakan tiap hari Senin, Rabu, dan jumat, sedangkan kelompok B 

melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Kelompok B 

inilah yang menjadi kajian penelitian. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti 

lakukan  pada tanggal 8 Mei 2008, sebagai berikut :  

a. Pijakan lingkungan main 

Pada hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2008, pijakan 

lingkungan main dilakukan dalam bentuk penyiapan alat-alat main sesuai 

sentra yang akan dibuka. Pijakan lingkungan main dilakukan pada jam 07.00 

– 07.30 saat anak mulai berdatangan.  

Pada sentra bahan alam cair, pendidik  menyiapkan alat main yang digunakan 

untuk kegiatan  main sejumlah 7 anak dengan  alat main yang disediakan : (1) 

kocok-kocok untuk 2 anak; (2) menggambar dipohon untuk 2 anak; (3) 

bermain ublek untuk 4 anak; (4) cuci baju untuk 2 anak; (5) cuci botol untuk 

2 anak; (6) mencetak kue dengan playdoug untuk 2 anak; (7) main pasir 

basah untuk 2 anak. Pada kegiatan ini, pendidik  menyiapkan alat dan bahan 
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main yang akan digunakan juga menatanya sesuai dengan jumlah anak dan 

rencana pembelajaran. 

 

 

 

 

 
Gb. 4. Beberapa alat main di sentra bahan alam 

 
Sentra bermain peran, Peneliti melakukan observasi tanggal 10 Mei 2008. 

Tema  pada hari itu adalah tentang binatang, pendidik akan memperkenalkan 

binatang yang pernah dilihat anak. Pendidik menyiapkan buku cerita, 

beberapa buku bergambar, papan tulis kecil, spidol,  alat-alat permainan 

berupa, berbagai jenis asesoris yang dipakai anak untuk memeragakan 

binatang, (topi tentang gajah, harimau, kura-kura, kelinci, kucing, burung 

merak) dan alat permainan sayap kupu-kupu, lebah, dan burung. Terdapat 

pula  miniatur-minatur tentang lingkungan tempat tinggal binatang (pagar, 

beraneka tanaman dan bunga),  tape recorder dan perlengkapannya . 

(Obs.BB.Main Peran). 

 

 

 

 

 

 
Gb. 5.  Alat permainan di sentra main peran 
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Di sentra persiapan, hasil observasi tanggal 13 Mei 2008, Pendidik sudah 

menyiapkan 8 permainan, yaitu: (1) memasang angka untuk 2 anak; (2) 

membuat gambar cerita untuk 3 anak; (3) mengelompokkan buah untuk 2 

anak; (4) melempar karet untuk 2 anak; (5) menjemur huruf vocal untuk 2 

anak; (6)menjepit kerang untuk 6 anak; (7) bermain penggaris untuk 2 anak; 

dan (8) balok suku kata untuk 2 anak. Sentra ini berada disebuah ruangan 

berbentuk L dan penataan antar mainan berjarak kurang lebih 0,5 s.d. 1 m. 

 

 

 

 

 

Gb. 6. Alat-alat main di sentra persiapan 

Sentra balok berada di sebuah ruangan ukuran 3 x 4 m2. Hasil observasi yang 

peneliti lakukan pada tanggal 15 Mei 2008, tempat main yang disiapkan 

adalah alas untuk menyusun balok atau membuat bangunan. Adapun tempat 

yang disediakan yang berbentuk lingkaran ada 2 tempat, berbentuk segitiga 

ada 3 tempat dan persegi panjang ada 3 tempat. Balok dan asesoris yang akan 

digunakan untuk bermain sudah disediakan di rak yang ada di sentra balok.   
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Gb. 7. Beberapa alat main di sentra balok 

b. Penyambutan Anak 

Penyambutan anak dilakukan pada saat anak mulai berdatangan, 

yaitu jam 07.00 – 07.30. Observasi  yang peneliti lakukan pada tanggal 13 

dan 15 Mei 2008, menunjukkan bahwa anak-anak mulai berdatangan pada 

pukul 07.15, ketika ada anak yang datang pendidik yang tidak sedang 

menyiapkan lingkungan main menyambut kedatangan anak. Penyambutan 

dilakukan dengan cara pendidik berdiri di depan sekolah, kemudian sambil 

mengucapkan selamat pagi/good morning, pendidik berjabat tangan dengan 

anak, kemudian menanyakan kabar kepada anak. Setelah itu pendidik 

memandu anak untuk  melepas sepatu yang dipakainya, dan menaruh  tas 

dan bekal di loker masing-masing. Anak yang sudah menaruh tas di 

masing-masing loker, kemudian anak bermain bebas diluar ruangan, dengan 

dipandu dan tetap dalam pengawasan pendidik. Berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan masih ada anak yang masih diantar oleh pengasuh sampai 

di dalam kelas sambil disuapi makanan.  
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Gb. 8. Anak-anak bermain bebas di dalam/luar ruangan 

 

c.  Main Pembukaaan 

Hasil observasi tanggal 8,10, 13 dan 15 Mei 2008, dalam kegiatan 

pembukaan, diawali dengan membentuk lingkaran (besar-kecil) yang 

disertai dengan menyanyikan beberapa lagu, pada kegiatan ini anak-anak 

dibimbing untuk melakukan gerakan-gerakan (lompat, jongkok, maju, 

mundur) , selain itu anak-anak juga melakukan berbagai macam tepuk  

(tepuk PAUD, tepuk satu/dua , tepuk semangat ). Fokus utama dalam 

kegiatan pembukaan adalah perkembangan motorik kasar.  Setelah itu 

kegiatan selanjutnya adalah  duduk melingkar. Dalam posisi duduk 

melingkar tersebut pendidik menyapa anak satu persatu dengan  

menyanyikan beberapa lagu, diantaranya menyanyikan lagu (good morning 

.... (nama anak) how are you ......). Kemudian pendidik memandu anak 

untuk berdoa (ada anak yang memimpin doa), doa dilakukan dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris).   

Setelah melakukan berbagai kegiatan (menyanyi, gerak, dan 

bercerita) dan diakhiri dengan berdoa, kegiatan berikutnya adalah pendidik 

menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Kegiatan pertama 
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adalah mengenalkan tentang hari, tanggal, bulan dan tahun dengan cara 

menulis di papan tulis, dalam kegiatan ini pendidik selalu memancing 

gagasan anak untuk menyebutkan nama hari, tanggal, bulan dan tahun. 

Setelah itu pendidik bercerita sesuai dengan  tema yang akan dipelajari 

dengan menggunakan sebuah buku. Pada saat bercerita sekaligus 

memperkenalkan pada anak tentang huruf, kata dan berbagai pengetahuan 

yang sesuai dengan tema yang akan diajarkan pada anak. Di sela-sela 

semua kegiatan di main pembukaan selalu dilakukan tepuk, bernyanyi 

untuk tetap memfokuskan perhatian dan semangat anak. Kegiatan main 

pembukaan ini dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit, yaitu pada jam 

07.30 – 08.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

Gb.9. Aktivitas pendidik dan anak main pembukaan 

d. Transisi 

 Kegiatan transisi adalah kegiatan yang dilakukan pada saat anak telah 

selesai di main pembukaan dan mempersiapkan diri untuk kegiatan inti. Pada 

masa transisi ini anak-anak dipersilahkan untuk minum atau ke kamar kecil 

sebentar. Kegiatan ini dilaksanakan sekitar 5 menit. Setelah anak-anak 
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beristirahat sejenak, selanjutnya pendidik mengajak anak yang sudah dibagi 

kelompok kecil menuju sentra masing-masing  yang sudah dijadwalkan.   

e. Kegiatan Inti 

   1) Kegiatan main di sentra bahan alam 

 Kegiatan main di sentra bahan alam diawali dengan penjelasan 

pendidik tentang kegiatan main yang dapat dilakukan anak (pijakan 

sebelum main), kegiatan ini berlangsung sekitar 10 menit.  Dalam pijakan 

sebelum main, pendidik dan anak-anak duduk melingkar, pendidik memberi 

salam pada anak-anak. Dialog antara pendidik dan anak tergambar dalam 

hasil observasi berikut ini.  

Pendidik : Selamat pagi anak-anak?  
Anak-anak : Anak-anak menjawab selamat pagi bu guru  
Pendidik : anak-anak hari ini, kita akan main di sentra   

bahan alam cair, bu guru bertanya disentra bahan cair 
ada apa?  

Anak-anak : Ada air, boneka,  ember, air sabun.   
Kegiatan berikutnya pendidik menjelaskan kembali tentang aturan-
aturan main dan waktu bermain. 
(Obs.BB.01)  

 

 Kegiatan selanjutnya adalah pendidik menyampaikan tema, 

membacakan cerita terkait dengan tema disertai tanya jawab dengan anak-

anak serta menyanyi lagu-lagu yang berhubungan dengan tema. Hal ini 

terlihat dari hasil observasi berikut ini. 

Sebelum kegiatan dimulai pendidik menyampaikan tema hari ini, 
yaitu tentang hujan. Pendidik membacakan buku yang terkait dengan 
tema,  ”kemudian pendidik bercerita tentang terjadinya hujan dengan 
menunjuk gambar pada buku. ”Ceritanya begini air laut diajak oleh 
matahari, setelah terkumpul kemudian menjadi awan. Karena awan 
semakin banyak maka awan semakin berat dan akhirnya air jatuh lagi 
berupa hujan”. Pada saat bercerita pendidik sambil menunjukkan 
gambar laut, matahari, awan dan rintik-rintik hujan. Selanjutnya 
terjadi proses tanya jawab antar pendidik dan anak. ”Bu guru  
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bertanya pada anak-anak kalau mendung itu terang apa gelap? Anak 
menjawab gelap”. Setelah itu pendidik mengajak anak-anak bernyanyi 
bersama lagu tik-tik bunyi hujan. Kemudian pendidik menunjukkan 
sebuah gambar warna-warni (pelangi) dan bertanya pada anak-anak  
”gambar apa ini?” Anak menjawab gambar pelangi. Bu guru 
mengajak anak-anak menyanyi lagu pelangi-pelangi.” 
(Obs.BB.bahan alam.)  
 

Kegiatan dilanjutkan dengan memperkenalkan tempat main kepada anak-anak, 

dengan berjalan berkeliling mendekati tempat-tempat main yang sudah di-setting 

oleh pendidik. Setelah anak-anak kembali di lingkaran, pendidik menggali 

aturan main, menawarkan pada anak-anak untuk memilih tempat, jenis dan 

teman main kemudian mempersilahkan anak-anak mulai bermain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 10 Kegiatan main anak di sentra bahan alam 
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2) Kegiatan di Sentra Bermain Peran 

Kegiatan main di sentra bermain peran berlangsung selama 50 menit 

(08.00 – 08.50)  Kegiatan diawali dengan  duduk melingkar.  Pendidik  

menyampaikan tema dan tanya jawab tentang tema. Pendidik  

memperkenalkan alat-alat main  yang sudah disediakan. Kegiatan pada 

saat itu memang terfokus untuk berlatih bermain peran sebagai persiapan 

untuk anak-anak tampil di acara pentas seni, sehingga kegiatan masing-

masing anak hampir sama, yaitu memerankan tokoh binatang, (kupu-

kupu, burung, gajah, lebah dan aneka asesoris pendukung permainan 

(beraneka bunga yang ada di taman). Kegiatan di sentra main peran dapat 

tergambar dalam hasil obeservasi berikut ini: 

Pendidik : Teman-teman .... hari ini kita akan bermain tentang    
  binatang-binatang. “dimana biasanya kita melihat 
  binatang ? 

Anak-anak : Secara serempak mereka menjawab  (di kebun  
  binatang, di rumah, di halaman,  di jalan.  

Pendidik : Binatang apa yang pernah teman-teman lihat ...? 
Anak-anak : Secara bergantian mereka menjawab berbagai  

macam jenis binatang, seperti kucing, gajah, kupu-  
kupu, harimau, lebah).  

Pendidik : Baiklah..... hari ini kita akan bermain tentang    
  binatang.... (obs.BB.main peran) 

 
Kegiatan selanjutnya adalah anak-anak memilih asesoris-asesoris yang 

menggambarkan seekor binatang, setelah semua anak mengenakan 

perlengkapan, kemudian pendidik membimbing anak-anak untuk 

memerankan binatang-binatang dari jalan/terbangnya, suaranya, ataupun 

bentuknya.  
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Gb.11 Kegiatan main anak di sentra peran 

 

3) Kegiatan main di sentra balok 

Pada Sentra balok kegiatan diawali dengan salam dari pendidik dan kemudian 

menanyakan yang tidak masuk kepada anak-anak. Berikutnya mereka 

menyanyi dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang tema dan tanya jawab 

tentang tema tersebut. Pada saat tanya jawab tentang tema, pendidik juga 

mengajarkan kosa kata. Berikut ini kutipan hasil observasi. 

“Pendidik  mengambil kertas yang sudah ada tulisannya kosa kata. 
Kemudian pendidik  bertanya  pada anak-anak ”Buah strobery rasanya 
apa?” Anak-anak ada yang menjawab asam, pahit, kecut dan manis. 
Pendidik  menegaskan pada anak-anak bahwa buah strobery rasanya 
asam dan manis. Pada saat pendidik  mengucapkan kata asam dan 
manis, pendidik juga menulis kata tersebut di papan tulis yang sudah 
disediakan. Selanjutnya pendidik memberi tahu pada anak-anak   
bahwa rasa asam dan manis jadinya itu segar. Pendidik kemudian  
menulis kata segar. Pendidik bertanya lagi    pada anak-anak, ”Pohon 
strobery ada apanya anak-anak?” Anak menjawab ada daun bu guru. 
Pendidik  mengiyakan sambil menulis kata daun. ”kemudian ada 
apanya lagi?” tanya pendidik. Anak-anak menjawab, ”Batang 
batang”. Lalu pendidik menulis kata batang, lalu pendidik menulis 
juga kata akar. Akhirnya tersusun kosa kata: Buah, asam, manis, 
segar, daun batang, akar.” (Obs. BB.balok) 

 

Setelah itu pendidik meminta anak-anak secara bergiliran untuk membaca 

kosa kata tersebut. Selain belajar tentang kosa kata, pendidik mengajarkan 

tentang konsep bentuk-bentuk geometri (persegi,segitiga). Berikutnya 
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pendidik bertanya kepada anak tentang bangunan yang akan dibuat serta 

mengingatkan aturan saat bermain balok. Sebelum mulai bermain, anak-anak 

diminta untuk menjawab pertanyaan.   

 

 

 

 

 

 

Gb.12. Aktivitas main anak di sentra balok 

4) Kegiatan main di sentra persiapan  

Pada sentra persiapan, kegiatan dilakukan dengan duduk melingkar. 

Kegiatan diawali dengan menyebutkan anak satu persatu. Setelah itu  

pendidik menanyakan kabar anak-anak satu persatu secara bergiliran dalam 

bahasa Inggris, berhitung jumlah anak yang masuk, berhitung jumlah anak 

perempuan dan anak laki-laki dan mengeja beberapa nama anak. 

Selanjutnya membahas tentang  tema. Hal ini terlihat dari hasil observasi 

berikut ini : 

”Sekarang bu guru mau tanya, siapa yang pernah jalan-jalan ke 
gunung.....? seluruh anak-anak hampir serempak menjawab ”saya bu 
guru” kemudian pendidik bertanya lagi, di gunung ada pohon apa..... 
(cemara, pinus, teh, strobery, sayur, bunga) jawaban anak sangat 
beraneka ragam. Selanjutnya pendidik bertanya pada anak fokus pada 
pohon strobery. Bu guru mau  bertanya tentang strobery.” sambil 
menunjukkan kertas warna hijau, merah dan ungu, pendidik 
menjelaskan bahwa kalau strobery masih muda warnanya hijau, kalau 
sudah matang warnanya merah dan kalau busuk warnanya ungu.  
Pendidik : ”Nanti teman-teman tempel strobery di kertas, tapi nanti. 
Sekarang bu guru mau cerita tentang pohon strobery.” (menunjukkan 
gambar tanaman strobery) Strobery punya kaki?” 
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Anak-anak : ”tidak.” 
pendidik : ”Punya apa?” 
Anak-anak : ”Batang” 
pendidik : ”yang di dalam tanah?” 
Anak-anak : ”akar” 
pendidik : ”Tanaman ini punya akar, kakinya. Akar tanaman 
buat apa?” tanaman gak bisa berdiri kalau gak punya akar. Terus 
untuk cari makanan di dalam tanah, dibawa lewat tangkai terus ke 
daun. Masaknya di daun. Tanaman jadi kuat. Keluar buahnya, bisa 
dipetik pak tani, bisa dimakan. Strobery rasanya apa?” 
Anak-anak : ”manis”. (Obs. BB.persiapan ). 
Selanjutnya pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

anak, bagi anak yang sudah menjawab pertanyaan diperbolehkan  untuk 

memilih tempat  dan teman main, sampai semua anak mendapatkan giliran, 

pendidik selalu memberikan pengertian bahwa bermain secara bergantian, 

sehingga anak tidak saling berebut tempat main.   

 

 

 

 

 

 

Gb.13  Kegiatan main anak di sentra persiapan 

 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pendidik adalah berkeliling sambil 

mengamati kegiatan main anak.  Pada saat ada anak yang mengalami 

kesulitan kegiatan bermain, maka pendidik akan membantu/memberikan 

pijakan supaya anak memahami kegiatan main, begitu juga ketika ada anak 

yang telah menyelesaikan “pekerjaan” maka pendidik akan memberikan 

gagasan-gagasan agar pengetahuan anak bertambah. Begitu juga ketika 
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pendidik menemukan  anak yang tidak dapat atau salah menggunakan alat 

atau melakukan permainan yang disediakan, maka dia akan membantu dan 

memberi contoh cara melakukan atau menggunakan alat tersebut dengan 

benar.  

4.4 Pijakan Pengalaman Main Setiap Anak 

Kegiatan yang dilakukan pendidik pada kegiatan ini adalah 

berkeliling sambil mengamati kegiatan main setiap anak, ketika sedang 

mengamati anak tersebut pendidik juga berdialog dengan anak untuk 

memancing gagasan atau membantu anak ketika anak mengalami hambatan 

dalam bermain. Jika pendidik melihat anak yang tidak dapat atau salah 

menggunakan alat atau melakukan permainan yang disediakan, maka dia 

akan membantu dan memberi contoh cara melakukan atau menggunakan alat 

tersebut dengan benar. Seperti terlihat pada hasil observasi 8 Mei 2008 

berikut. 

 

“pendidik berkeliling di antara anak-anak yang sedang bermain sambil 
mencatat semua kegiatan anak.Untuk anak yang belum bisa pendidik 
memberikan contoh cara bermain, dan memberi dukungan pada anak yang 
sedang bermain, misalnya ketika pendidik mengamati anak yang sedang 
menggambar pendidik bertanya, adik menggambar jalan ya…. ?  
Anak menjawab: bukan bu guru....ini sungai..... 
Kemudian pendidik bertanya  pada anak, di sungai ada apa ...... (obs.BB.bahan 
alam)   
Begitu juga ketika peneliti mengadakan observasi di sentra main peran pada 

tanggal 10 Mei 2008, dengan hasil sebagai berikut : 

“pada saat anak-anak bermain memerankan berbagai gerakan binatang, ternyata 
lutfi tiba-tiba tidak bersedia memerankan jalanya gajah (binatang yang 
diperankan)  Ketika pendidik mengingatkan bahwa tadi Lutfi memilih menjadi 
gajah. Lutfi diam saja   sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian 
pendidik bertanya kepada anak tersebut, mengapa tidak mau berperan sebagai 
gajah..... ternyata Lutfi ingin seperti kupu-kupu.  (Obs. BB.main peran). 
 
Hasil kedua observasi tersebut menunjukkan bahwa peran pendidik ketika anak 

sedang bermain sangat penting, untuk memberikan dukungan main anak.  
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Gb. 14 Pendidik selalu memperhatikan kegiatan main anak 

 

Pijakan saat main di masing-masing sentra berlangsung sekitar 50 menit, yaitu 

pukul 08.00 s.d 08.50,  dengan waktu bermain 50 menit tersebut terkadang ada 

anak yang merasa masih ingin bermain, sehingga pada saat pendidik meminta 

anak untuk membereskan mainan karena waktu bermain telah selesai respon 

anak seperti kecewa.  Hal ini seperti terlihat pada observasi di sentra bahan 

alam tanggal 8 Mei 2008, berikut :  

“pendidik memberitahukan bahwa waktunya bermain sudah habis. Kemudian 
pendidik menyanyikan lagu beres-beres sambil memberikan contoh 
membereskan mainan. Tetapi anak-anak bilang sama pendidik “bu guru aku 
belum selesai.... dari 7 anak hanya 3 anak yang mengikuti instruksi pendidik 
untuk membereskan alat permainan sedangkan 4 anak lainnya masih ingin 
melanjutkan bermainnya” (obs.BB.bahan alam). 
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4.5 Pijakan Pengalaman Setelah Main  

Kegiatan yang dilakukan pada pijakan setelah main yaitu membereskan 

mainan. Pendidik mengingatkan anak-anak untuk membantu membereskan 

mainan yang sudah digunakan. Anak-anak dan pendidik kemudian kembali 

duduk melingkar dan kemudian bertanya kepada anak-anak secara bergiliran 

tentang apa saja yang sudah mereka mainkan. Seperti pada hasil observasi 

berikut. 

”Pendidik bertanya pada anak-anak, Tadi teman-teman bermain apa.....? 
(kemudian pendidik bertanya pada masing-masing anak tentang pengalaman 
main yang telah dilakukan). Anak anak merespon dengan jawaban sesuai 
dengan pengalaman masing-masing”.  (Obs. BB.hbs.main)  
 
Selain itu pendidik juga mengadakan evaluasi tentang perkembangan, teman 

main dan kesan anak tentang permainan yang telah dilakukan. Waktu yang 

dibutuhkan untuk pijakan setelah main bervariasi pada setiap sentra. 

   

a. Makan Bekal 

Anak-anak tidak membawa bekal makanan dari rumah, tetapi sekolah 

menyediakan makan siang untuk mereka.  

Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit sampai dengan 20 menit, dan 

dilaksanakan di ruang makan. Anak-anak sudah disediakan makanan dalam 

piring yang berisi nasi, sayuran dan lauk. Setelah anak-anak duduk dengan 

rapi kemudian pendidik membagikan makanan, setelah semua anak 

mendapatkan bagian selanjutnya pendidik memimpin untuk melakukan doa 

sebelum makan. Doa ini terkadang menggunakan bahasa Indonesia atau 

bahasa Inggris. Kegiatan makan bersama berakhir pada pukul 09.20. setelah 

makan bersama selesai maka dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Pada 
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kegiatan penutup ini pendidik menyampaikan pesan-pesan yang akan 

dilakukan anak ketika di jalan, dan sampai di rumah. Pesan-pesan tersebut 

diucapkan semua anak dan pendidik secara bersama-sama.   

 

 

 

 

 

Gb.15 Kegiatan anak makan bersama 

  

b. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan observasi kegiatan anak dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang akan dikembangkan berdasarkan 

perencanaan pembelajaran. Observasi dilakukan di setiap sentra dengan 

memperhatikan tahapan perkembangan anak. Aspek-aspek yang diamati 

meliputi penilaian umum dan hasil perkembangan di setiap sentra. Penilaian 

umum mencakup aspek sosial emosi, disiplin, moral dan sikap beragama, 

jasmani dan keterampilan hidup. Evaluasi juga dilakukan dengan observasi 

terhadap materi perkembangan anak di setiap sentra. 

 

4.6  Kekuatan dan Hambatan serta  Cara Mengatasinya 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian 

berlangsung peneliti melihat ada beberapa kekuatan dan hambatan yang 

terjadi pada Kelompok Bermain Bunga Bangsa  dalam menerapkan 
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pendekatan BCCT. Kekuatan yang dapat peneliti sampaikan adalah : (1) 

Yayasan Bunga Bangsa mampu mendesain rumah, yang semula 

diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tetapi dapat dioptimalkan sedemikian 

rupa sehingga dapat mengatur ruangan-ruangan tempat tinggal tersebut 

menjadi tempat pembelajaran; (2) kreativitas pengelola dalam menciptakan 

alat-alat permainan edukatif, pengelola dan pendidik mampu menciptakan 

berbagai bahan dan alat permainan dari bahan-bahan bekas (dos, kertas, 

botol, kaleng) yang dipergunakan  pada proses pembelajaran, sehingga bahan 

dan alat permainan tersebut tidak selalu membeli; dan (3) antusiasme dan 

semangat pendidik untuk  meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya 

dalam mengajar, mereka sering mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun 

magang,  sehingga walaupun dari segi pendidikan belum memenuhi standart 

yang diamanatkan dalam Undang-undang Sisdiknas yaitu S1 atau D4, tetapi 

kemampuan dalam mendidik anak usia dini sudah sangat baik. Sedangkan 

hambatan-hambatan yang ada adalah belum bisa sepenuhnya menerapkan 

pembelajaran dengan pendekatan BCCT yang sesuai dengan rambu-rambu 

yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan BCCT yang diterbitkan oleh 

Direktorat PAUD Depdiknas, hal ini dikarenakan antara lain terbatasnya 

ruangan, alat-alat permainan yang masih kurang,  ketersediaan buku-buku 

referensi tentang BCCT yang masih terbatas, dan pemahaman pendidik 

tentang BCCT itu sendiri juga masih perlu terus ditingkatkan.  Hal ini 

didukung hasil wawancara dengan pengelola pada tanggal 29 Mei 2008, 

berikut ini : 
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Peneliti  :  Hambatan yang Ibu alami dalam menerapkan  
pendekatan BCCT ini apa ?  

Pengelola   : Hambatannya apa ya? Banyak sih bu, seperti yang ibu 
lihat juga, lembaga kami kan menempati rumah (tempat 
tinggal) sehingga ruangan yang ada juga sangat terbatas, 
selain itu juga alat-alat permainan masih perlu tambahan 
lagi, dan yang paling perlu kami tingkatkan adalah 
kemampuan dan pemahaman pendidik dalam 
menerapkan BCCT itu sendiri.  Catatan bagi para 
pendidik secara umum, adalah belum memahami 
pendekatan BCCT secara utuh, sehingga kurang 
pengembangan. Misalnya kegiatan main di bahan alam, 
hanya itu-itu saja (kocok-kocok, main boneka), sehingga 
anak bosan. Oleh karena itu kami selalu berupaya 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pendidik 
melalui pelatihan-pelatihan. Sehingga pemahaman 
pendidik tentang BCCT kami harapkan terus meningkat, 
karena menurut saya hambatan utama dalam menerapkan 
BCCT secara utuh sebenarnya ada pada pendidik. Kalau 
pendidik kreatif, banyak wawasan dan pengalaman, 
keterbatasan ruangan APE dan kegiatan main itu dapat 
diatasi.  (Wwc.BB.pengelola)) 

 

Hambatan-hambatan dalam menerapkan pendekatan BCCT yang 

diungkapkan pengelola tersebut rupanya dialami juga oleh beberapa pendidik. 

Rata-rata para pendidik merasakan hal yang hampir sama ketika ditanya 

tentang hambatan-hambatan dalam mengajar dengan pendekatan BCCT. 

Salah satu yang dikemukakan oleh peneliti tersebut terlihat dalam hasil 

wawancara berikut ini : 

”Saya dan teman-teman pendidik lain kan rata-rata baru mengikuti 
pelatihan 1 atau 2 kali saja tentang BCCT ini, sehingga mungkin dalam 
mengajar saya masih banyak kekurangan. Apalagi untuk bisa benar-
benar BCCT itu kan butuh ruangan banyak sekali, sentra bahan alam 
sendiri, main peran sendiri, balok sendiri , dan persiapan sendiri. 
Padahal kita kan sangat terbatas sekali ruangannya. Sehingga kami 
merasa repot sekali untuk menyiapkan alat-alat main yang digunakan 
dalam BCCT” (Wwc.pendidik) 
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Dari  wawancara dengan pengelola, pendidik dan hasil observasi,  peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa hambatan utama yang dihadapi dalam  

menerapkan pendekatan BCCT adalah terbatasnya ruangan, pemahaman 

pendidik tentang BCCT itu sendiri, sehingga ragam main yang dilaksanakan 

belum bervariasi,  pendidik rata-rata masih beranggapan bahwa BCCT identik 

dengan ruangan yang banyak, Alat Permainan Edukatif yang harus membeli 

dan permainan-permainan yang monoton.   

 
4.7  Mengembangkan Pendekatan BCCT dan Developmentally Appropriate 

Practice (DAP) 

Pendekatan BCCT adalah pendekatan pembelajaran dengan 

menggunakan sentra-sentra, sudut-sudut atau area-area dengan membangun 

kemandirian anak. Anak-anak usia Dini mempunyai naluri sebagai peneliti 

yang aktif dan kreatif. Karena itu anak harus menjadi sentral dalam proses 

pembelajaran.  Pendekatan BCCT didasarkan pada pandangan bahwa setiap 

anak unik dan berbeda dengan yang lain, anak bukan orang dewasa dalam 

bentuk mini karena anak memiliki dunianya sendiri, dunia anak adalah dunia 

bermain, setiap karya anak berharga bagi perkembangannya, setiap anak berhak 

mengeksperimenkan keinginannya, setiap anak berhak mencoba dan 

melakukan kesalahan karena anak belum tahu konsep salah dan benar. Setiap 

anak memiliki naluri sebagai peneliti sehingga pendidik hendaknya memberi 

kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. 

Setiap anak membutuhkan rasa aman sehingga anak tidak mau dikekang, 

dipaksa, diancam dan ditakut-takuti, hendaknya senantiasa mendasari 

pendekatan pembelajaran PAUD. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut 
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maka pembelajaran pada anak usia dini hendaknya memperlakukan anak sesuai 

tingkat usia, tingkat perkembangan psikologis/mental dan kebutuhan 

spesifiknya dengan memperhatikan seluruh aspek kecerdasan anak. 

Konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak atau 

sering disebut dengan Developmentally Appropriate Practice (DAP)  

adalah pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak. Pendidikan yang 

sesuai dengan perkembangan anak diartikan sebagai  pendidikan yang cocok 

untuk individu dan usia anak, sehingga akan lebih membawa anak pada 

pengalaman-pengalaman langsung, berinteraksi dengan orang-orang dan 

lingkungan. Pembelajaran yang sesuai dengan DAP  tidak berpusat pada 

pendidik, namun anak lebih diprioritaskan menjadi pusat 

pembelajaran. Bukan pendidik lagi yang aktif memberikan banyak 

informasi kepada anak, tetapi anaklah yang terlibat aktif dalam 

mengeksplorasi dan menginvestigasi dunia dan lingkungannya. 

Bertitik tolak dari penjelasan tentang pendekatan BCCT dan konsep 

DAP tersebut maka yang paling penting dalam mengembangkan pendekatan 

pembelajaran BCCT adalah bukan pada banyaknya sentra yang mampu 

dilaksanakan oleh penyelenggara dan pendidik, tetapi prinsip-prinsip dari anak 

belajar itu sendiri. Dimana proses pembelajaran harus  berpusat pada anak, 

belajar melalui bermain dan sesuai dengan lingkungan dimana anak tinggal.  

Dalam proses belajar menekankan pada 3 jenis kegiatan main, yaitu kegiatan 

bermain  sensori motorik, kegiatan bermain simbolik atau main peran dan 

kegiatan bermain pembangunan. Kegiatan bermain sensori motorik adalah 

kegiatan bermain dengan memaksimalkan fungsi syaraf-syaraf indera anak. 
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Kegiatan bermain peran adalah kegiatan bermain yang merangsang 

kemampuan bahasa dan kemampuan interaksi sosial anak. Kegiatan main 

pembangunan adalah kegiatan bermain yang merangsang kemampuan 

konstruksi dan mengembangkan kemampuan otak kanan dan kiri. 

Ketika inti atau prinsip-prinsip dari pendekatan BCCT dan DAP tersebut 

telah terpenuhi,  tentang berapa jumlah sentra yang mampu dibuka dan alat 

main apa yang dapat disediakan, maka keterbatasan  ruangan dan alat 

permainan yang dimiliki tidak akan menghambat layanan pendidikan bagi anak 

usia dini. Berdasarkan hasil penelitian Kelompok Bermain Bunga Bangsa telah 

mengacu pada prinnsip-prinsip pendekatan BCCT dan konsep DAP. Hal ini 

terlihat  pada kondisi lingkungan dan proses pembelajaran yang ada, dengan 

keterbatasan ruangan dan alat-alat permainan yang dimiliki tidak menjadi 

penghambat dari pengelola dan pendidik untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, dimana anak 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran berlangsung dalam 

nuansa bermain dan pendidik berperan sebagai fasilitator, stimulator dan 

evaluator. Walau demikian kemampuan pendidik memang perlu terus 

ditingkatkan, agar hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi. Berikut ini  

prinsip-prinsip DAP yang dapat diterapkan di BCCT, dan komponen-

komponen DAP yang muncul adalah : 

a. Konsepnya berdasarkan riset dan teori 

b. Peranan aktif dari anak sangat dominan pada saat bermain dan 

bereksplorasi 
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c. Menekankan pada kualitas bahan-bahan dan pengaturan 

lingkungan pembelajaran 

d. Fokus pada  pengamatan dan penilaian  agar dapat mencapai 

tujuan perkembangan anak secara menyeluruh 

e. Mementingkan hubungan  dengan keluarga dan antara anak dan 

pendidik 

f. Menyuarakan kembali bahwa anak adalah anak yang kompeten 

g. Mempertajam kembali pemahaman tentang kesesuaian dalam 

perkembangan. 
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini memuat analisis dan pembahasan tentang : (1) persiapan  

pembelajaran dengan pendekatan BCCT; (2) pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan BCCT;  (3) evaluasi pembelajaran dengan pendekatan BCCT;  (4) 

kekuatan dan kelamahan/ hambatan dalam penerapan pendekatan BCCT; (5) 

pengembangan pendekatan BCCT dan DAP. 

 

5.1  Persiapan Pembelajaran dalam Menerapkan BCCT 

Sebagaimana dipaparkan pada hasil penelitian, Kelompok Bermain  Bunga 

Bangsa memerlukan persiapan yang cukup lama untuk benar-benar merasa 

mampu menerapkan BCCT. Persiapan untuk menerapkan BCCT diawali dengan 

mengkaji pendekatan tersebut, karena pendekatan BCCT merupakan pendekatan 

yang baru sehingga Kelompok Bermain Bunga Bangsa memandang perlu 

mengundang orang yang sudah memahami tentang pendekatan BCCT. Kegiatan 

ini bisa dilakukan karena peran serta orang tua sudah tinggi. Jadi untuk 

mempersiapkan dalam melaksanakan pendekatan BCCT Kelompok Bermain 

Bunga Bangsa  tidak hanya menunggu  dari program pemerintah, tetapi 

melakukan terobosan sendiri dengan mengundang orang yang dianggap 

memahami pendekatan BCCT atau dengan mengikuti program magang dengan 

biaya sendiri. 
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5.2  Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada paparan bab sebelumnya bahwa pelaksanaan pembelajaran yang 

diterapkan di Bunga Bangsa meliputi beberapa kegiatan, yaitu : (1) penataan 

lingkungan main; (2) penyambutan anak; (3) Main pembukaan; (4) transisi; (5) 

kegiatan inti yang terdiri dari : pijakan pengalaman sebelum main, pijakan 

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

bersama; dan (7) kegiatan penutup.  

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan ada dalam 

menerapkan pendekatan BCCT. Hal tersebut sesuai dengan rambu-rambu yang 

tercantum dalam buku Pedoman Penerapan Pendekatan BCCT yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional. Berikut ini, adalah analisis dan 

pembahasan untuk masing-masing kegiatan. 

 a. Penataan Lingkungan Main 

Sentra yang dibuka di Kelompok Bermain Bunga Bangsa  meliputi sentra 

persiapan, sentra balok, sentra main peran dan sentra bahan alam. Sentra 

yang menempati ruangan permanen hanyalah sentra balok, sedangkan 

sentra bahan alam menempati di luar ruangan (halaman dan teras) , sentra 

main peran berdampingan dengan sentra persiapan (ada pembatas yang 

tidak permanen). Secara keseluruhan kurang memadai dilihat dari luas 

ruangannya. Rata-rata luas ruangan yang ada adalah 4 – 4,5 m2 per 

sentra. Kondisi ini berpengaruh pada penataan alat & bahan main yang 

dipersiapkan untuk pembelajaran. Jarak antara satu jenis permainan 

dengan permainan yang lain kurang lebih 0,5 m. Hal ini membuat anak 

kurang bebas bergerak. Ukuran ideal untuk lingkungan main dalam 
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ruangan adalah kurang lebih 9,1 s.d 15.2 m2 per anak. Smith & Connolly 

(Beaty, 1998) menyampaikan hasil penelitiannya  sebagai berikut. 

“Research on children’s play environments indicates that between 
30 – 50 square feet of usable space per child represents an ideal 
size for indoor environments. Spaces with less than 25 square feet 
per child generally lead to increase in aggression and unfocused 
behavior for children.”  

  

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa penelitian tentang 

lingkungan bermain anak mengindikasikan  pada ruangan 30 s.d 50 kaki 

persegi, (1 kaki sekitar 1,5 m) untuk lingkungan belajar di dalam ruangan, 

ruangan dengan ukuran kurang dari 25 kaki per anak pada umumnya akan 

meningkatkan agresifitas dan perilaku yang tidak fokus.  Ruangan untuk 

pembelajaran  yang menggunakan pendekatan BCCT,   adalah 2,5 m x 

jumlah anak untuk anak usia 3 – 4 tahun. 

Hasil penelitian di sentra persiapan, main peran dan bahan alam, 

menunjukkan bahwa kesempatan main yang disediakan  masih belum 

memenuhi, namun demikian hal ini tidak mengganggu proses 

pembelajaran. Anak tidak berebut mainan dan bahkan ada mainan yang 

tidak disentuh oleh anak-anak. Sedangkan di sentra balok, jumlah balok 

kayu yang disediakan  500 piece sehingga belum memenuhi ketentuan 

yang menyebutkan bahwa untuk tiap anak, maka balok yang disediakan 

minimal 100 piece. Pada pembelajaran di sentra ini, meskipun jumlah 

balok terbatas, tetapi tidak terlihat adanya kekurangan karena tahap 

membangun pada anak-anak tersebut masih pada level yang rendah, 

sehingga balok-balok yang digunakan tidak terlalu banyak.  
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 b. Penyambutan Anak 

Penyambutan anak dilakukan pada saat anak mulai berdatangan, yaitu 

jam 07.00 – 07.30. Anak yang datang melepas sepatu yang dipakainya, 

dan menempatkan tas di tempat yang telah disediakan (laci) dengan 

dibantu oleh pendidik yang tidak sedang menyiapkan lingkungan main. 

Anak yang sudah menaruh tas di masing-masing loker kemudian bermain 

bebas diluar ruangan, dengan dipandu oleh pendidik. Tetapi berdasarkan 

beberapa kali observasi masih terdapat anak yang diantar oleh 

orangtua/pengasuh sampai di dalam ruangan, bahkan ada pula yang 

sambil disuapi oleh pengantar tersebut, ketika anak sudah masuk ruangan. 

Kejadian ini terlewatkan perhatian pendidik, sehingga pendidik 

membiarkan saja ada anak yang diantar oleh orangtua/pengasuh sampai di 

dalam ruangan. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus maka dapat 

menghambat kemandirian anak, sehingga mestinya dibuat aturan apabila 

anak sudah memasuki ruangan pembelajaran maka sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pendidik. Beri kesempatan pada anak untuk belajar 

mandiri (copot sepatu sendiri, menaruh tas sendiri), sehingga 

orangtua/pengantar tidak perlu ikut masuk ke dalam ruangan. Hal ini 

dimaksudkan selain anak akan lebih mandiri dan belajar bertanggung 

jawab, juga tidak mempengaruhi teman lain untuk ikut-ikutan minta 

diantar sampai ke dalam ruang kelas. 

c. Main Pembukaan 

Pada main pembukaan, waktu yang digunakan lebih banyak dari rambu-

rambu yang ditetapkan. Hasil penelitian bahwa untuk waktu main 
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pembukaan adalah 30 menit, sedangkan rambu-rambu yang tertulis dalam 

pedoman penerapan pendekatan BCCT, untuk pembelajaran yang 

berlangsung 2,5 jam  maka waktu untuk main pembukaan adalah 15 

menit. Hal ini dilakukan agar anak lebih siap untuk  mengikuti 

pembelajaran.  

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat main pembukaan tidak 

selalu sama setiap harinya, tetapi hal yang tidak pernah tertinggal, 

pertama salam dan berdoa. Doa yang diucapkan adalah dalam bahasa 

Indonesia, dan bahasa Inggris, karena keyakinan/agama yang dianut oleh 

anak-anak berbeda-beda sehingga dapat mengakomodasi semua 

keyakinan/agama yang dianut. Kedua, menyanyi disertai dengan gerakan 

yang sesuai dengan syair lagunya Gerak dan lagu ini merupakan salah 

satu strategi pembelajaran pada anak usia dini yang efektif. Dengan gerak 

dan lagu, anak akan lebih senang dan giat belajar serta lebih mudah untuk 

memahami sesuatu karena karakteristik anak-anak pada usia dini masih 

suka bergerak dan menyanyi. Kegiatan bergerak dan bernyanyi 

merupakan  kegiatan yang menyenangkan.  

Kegiatan lainnya adalah bercerita. Meminta anak untuk bercerita 

merupakan cara untuk meningkatkan perkembangan bahasanya. 

Kemampuan berbicara merupakan keterampilan yang penting bagi anak. 

Seperti pernyataan Beaty (1998:265), bahwa “Spoken Language is one of 

the important skills that makes us human being” (bahasa yang diucapkan 

merupakan salah satu ketrampilan penting yang membuat kita menjadi 

manusia). Maksud dari pernyataan itu adalah bahwa ketrampilan bahasa 
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yang dimiliki seseorang akan menunjukkan tingkat kesuksesan yang 

dicapai seseorang. 

d. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, waktu yang digunakan untuk pijakan sebelum main 

rata-rata adalah 30 menit, bahkan kadang lebih sehingga waktu untuk 

pijakan saat main anak rata-rata sekitar 50 menit. Jika dibandingkan 

dengan rambu-rambu yang ada, maka waktu untuk pijakan sebelum main 

lebih banyak.  

Banyaknya waktu yang dipergunakan ini, agar pijakan yang 

dimiliki anak kuat, sehingga anak-anak dapat bermain dengan baik. dan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga banyak.  

Mengenai kegiatan yang dilakukan pada pijakan sebelum main, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang berbeda dengan 

pedoman. Saat bercerita, berkenaan dengan tema, pendidik tidak selalu 

menggunakan buku yang terkait dengan tema, tetapi kadang-kadang 

menggunakan benda yang langsung berhubungan dengan tema atau hanya 

secara lesan saja tanpa alat peraga. Penggunaan buku saat bercerita 

merupakan hal yang penting, karena dengan cara ini kita memotivasi anak 

untuk belajar membaca. Beaty (1998:294) menyatakan bahwa: 

 “Without books to look at preschoolers have little motivation to 
try reading. Without parents’ modeling their own reading and 
writing, children have no reason to think this is something they 
should do.” 

 

Pernyataan tersebut maksudnya adalah tanpa adanya buku-buku yang 

diperlihatkan, motivasi anak usia dini untuk membaca akan rendah dan 
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tanpa teladan (model) membaca dan menulis dari orang tua anak tidak 

memiliki alasan untuk berfikir bahwa itu (membaca dan menulis) sesuatu 

yang harus mereka lakukan.  

Hasil penelitian juga menunjukkan  bahwa setiap sentra mengajarkan 

anak untuk mengenal angka dan huruf. Pembelajaran untuk mengenal 

huruf ini dapat melalui  nyanyian atau menggunakan masing-masing 

anak.  

Pada pijakan pengalaman saat main, pada dasarnya pendidik 

melakukan kegiatan-kegiatan yang disarankan di pedoman yaitu 

mengamati anak dan membuat catatan, membantu anak, memberi 

dukungan, memberi contoh cara main, dan juga mengumpulkan hasil 

kerja anak. Akan tetapi waktu yang disediakan di pijakan ini terkadang 

hanya sedikit, sehingga anak-anak merasa tidak puas. Pada pijakan ini 

minimal waktu yang mestinya disediakan adalah 1 jam.    

5.3  Evaluasi Pembelajaran  

Berdasarkan paparan hasil penelitian, evaluasi pembelajaran di Kelompok 

Bermain Bunga Bangsa  sudah sesuai dengan pedoman evaluasi kemajuan 

perkembangan anak. Evaluasi dilakukan dengan observasi kegiatan serta 

portofolio atau hasil karya anak. Dari hasil evaluasi tersebut selanjutnya pendidik 

membuat catatan-catatan hasil perkembangan yang telah dicapai anak, dan 

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. Adapun aspek-aspek perkembangan yang dievaluasi 

meliputi : perkembangan  moral dan nilai agama, fisik (motorik kasar dan halus), 

bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni. Setelah melakukan proses evaluasi 
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tersebut pendidik  membuat rencana pembelajaran untuk individu atau kelompok 

dan berkomunikasi dengan orang tua. Selain itu dapat memberikan layanan 

khusus atau intervensi bagi anak yang membutuhkannya serta meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. 

Laporan hasil evaluasi berupa laporan perkembangan anak dalam bentuk 

deskripsi/uraian singkat tentang perkembangan anak yang telah dicapai pada 

setiap pertemuan yang dilaporkan kepada orang tua secara berkala. Hasil 

evaluasi perkembangan dilaporkan kepada orangtua dalam bentuk laporan 

Perkembangan Anak pada setiap akhir semester. Adapun hal-hal yang 

dilaporkan antara lain : perkembangan  kemampuan anak dalam hal moral dan 

nilai-nilai agama, fisik, berbahasa, kognitif, sosial emosional dan seni. 

5.4  Hambatan dan Cara Mengatasinya 

Hambatan yang muncul dalam penerapan BCCT di Kelompok Bermain 

Bunga Bangsa  adalah : (1) kesulitan dalam menyiapkan alat-alat main ; (2) 

pendidik harus terus belajar, berlatih dan kreatif ; (3) kelengkapan sarana dan 

prasarana merupakan hal penting. 

Kesulitan dalam menyiapkan alat tersebut terkait dengan sarana dan 

prasarana di Kelompok Bermain Bunga Bangsa (terutama jumlah ruangan)  yang 

terbatas. Kesulitan tersebut telah diatasi antara lain dengan memanfaatkan 

tempat-tempat yang ada untuk pelaksanaan pembelajaran, sehingga sentra-sentra 

yang dibuat tidak mengharuskan di ruangan yang permanen.    

Pendidik merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, 

sehingga upaya untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan pengalaman 

pendidik tentang BCCT terus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada 
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pendidik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau magang, dan pengadaan 

buku-buku sebagai bahan referensi.   

 

5.5 Pendekatan BCCT dan  Developmentally Appropriate Practice (DAP) 

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak faktor yang perlu 

diperhatikan ketika kelompok bermain Bunga Bangsa menyusun 

kurikulum pembelajaran.  Tujuan, sasaran, dan pengukuran penilaian 

harus semuanya berhubungan dengan kegiatan. Sebagai tambahan, 

pembagian sentra juga harus sesuai dengan perkembangan anak dan 

menghargai kecerdasan majemuk dari tiap anak. Kurikulum  

pembelajaran juga harus dapat memberikan  kesempatan kepada anak 

untuk memilih, terintegrasi dan menyenangkan, dan yang paling penting 

memberikan pengalaman secara langsung, selain itu  ketika 

merencanakan proses pembelajaran maka pendidik  mempertimbang-kan 

antara tujuan maupun sasaran, sehingga kegiatan dapat dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan anak.   
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BAB VI 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1  Simpulan 

 Kelompok Bermain Bunga Bangsa dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan BCCT pada dasarnya telah sesuai dengan  

rambu-rambu yang ditetapkan dalam pedoman penerapan pendekatan BCCT 

yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Akan tetapi dikarenakan 

Kelompok Bermain Bunga Bangsa menggunakan rumah (tempat tinggal) sebagai 

tempat pembelajaran, sehingga ketersediaan ruangan sangat terbatas. Hal ini 

sedikit banyak mengganggu untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan BCCT sesuai dengan pedoman. Namun hal ini dapat 

diantisipasi oleh pengelola dan pendidik dengan mengatur ruangan yang ada 

menjadi tempat pembelajaran dan memanfaatkan potensi lingkungan (teras, 

halaman, dan lapangan) sebagai tempat belajar bagi anak. Secara umum 

penerapan BCCT di Kelompok Bermain Bunga Bangsa dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Penerapan pembelajaran dengan pendekatan BCCT memerlukan kesiapan 

dari lembaga atau kelompok bermain yang meliputi kesiapan sarana dan 

prasarana, kesiapan pendidik dan kesiapan orang tua.  

b. Kelompok Bermain Bunga Bangsa telah melaksanaan proses pembelajaran 

dengan pendekatan BCCT dengan  urutan yang jelas, yaitu : mulai dari 

pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan pengalaman saat 

main dan pijakan setelah main dengan lama waktu yang bervariasi.   
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c. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara observasi kegiatan dan hasil 

karya anak, aspek perkembangan yang dievaluasi adalah moral dan nilai-nilai 

agama, fisik, bahasa, kognitif, sosial-emosional dan seni. 

d. Kekuatan atau kelebihan Kelompok Bermain Bunga Bangsa adalah terletak 

pada kreatifitas dan semangat dari pengelola dan pendidik dalam 

melaksanakan program PAUD. Kreatifitas tersebut terlihat pada hasil karya 

yang ada, yaitu berupa alat-alat permainan edukatif yang terbuat dari bahan-

bahan bekas (limbah), menciptakan jenis-jenis permainan/kegiatan yang 

bervariatif sehingga anak-anak tidak jenuh, mengatasi keterbatasan ruangan 

dengan mengoptimalkan tempat yang ada (teras, halaman, garasi) sebagai  

tempat pembelajaran.   

e. Kelompok Bermain Bunga Bangsa telah mengacu pada  kurikulum yang 

sesuai dengan tahap perkembangan anak, hal ini terlihat dalam proses 

pembelajaran sudah tidak lagi berpusat pada pendidik, namun anak 

lebih diprioritaskan menjadi pusat pembelajaran. Bukan pendidik 

lagi yang aktif memberikan banyak informasi kepada anak, tetapi 

anaklah yang terlibat aktif dalam mengeksplorasi dan 

menginvestigasi dunia dan lingkungannya. 

f. Hambatan dalam penerapan pendekatan BCCT adalah masih 

terbatasnya ruangan dan buku-buku pendukung sebagai sumber 

informasi bagi pendidik. 

6.2  Rekomendasi 

a. Kelompok Bermain Bunga Bangsa hendaknya terus berupaya untuk 

meningkatkan kelengkapan sarana prasarana, kemampuan  pendidik dan 
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tenaga kependidikan dan selalu melakukan sosialisasi tentang penggunaan 

pendekatan pembelajaran BCCT dalam proses pembelajaran, agar ada 

pemahaman dan persamaan persepsi antara orangtua dengan penyelenggara 

program.   

b. Melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan BCCT dengan  urutan 

yang jelas sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD 

Depdiknas.  

c. Kelompok Bermain Bunga Bangsa hendaknya dapat memperhitungkan  

antara jumlah ruangan, jumlah pendidik dan jumlah anak yang harus 

diterima, sehingga ada keseimbangan antar ketiganya.  

d. Bagi BPPNFI Regional 3 sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen PNFI, 

khususnya tim pengembang PAUD, untuk dapat memberikan bimbingan 

teknis kepada Kelompok Bermain Bunga Bangsa khususnya, dan 

penyelenggara program PAUD pada umumnya agar dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan pendekatan BCCT.  

       e.  Dengan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, hendaknya 

            perhatian  pemerintah terhadap program pendidikan bagi anak usia dini  

            lebih ditingkatkan dengan bentuk pengalokasian anggaran untuk  

            peningkatan program PAUD.  
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PANDUAN WAWANCARA (PENGELOLA DAN PENDIDIK) 

 PENELITIAN PENERAPAN PENDEKATAN   BEYOND CENTERS AND 

CIRCLE TIME (BCCT) 

PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI   

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama    : ....................................................................... 

L/P 

2. Tempat & Tgl. Lahir  : ....................................................................... 

3. Pendidikan   : ........................................................................ 

4. Pengalaman mengajar di Program PAUD :  

…………………………………tahun 

5. Alamat    : 

............................................................................... 

       

............................................................................... 

       No. Telp/ 

HP......................................................... 

 

  

 

INFORMASI UMUM TENTANG BCCT 

1. Sejak kapan Kelompok Bermain ini menerapkan BCCT dalam proses 

pembelajarannya  ?    

2. Mengapa Anda tertarik menerapkan BCCT? 

3. Darimana Anda memperoleh mendapat informasi tentang BCCT ?   

4. Pelatihan PAUD apa yang pernah Anda ikuti ? (Nama Pelatihan, tahun, 

tempat dan penyelenggara) 

5. Buku/referensi/Model tentang BCCT apa yang pernah Anda baca/pelajari ? 

(Judul, tahun, penerbit) 

6. Apa upaya Anda untuk meningkatkan wawasan tentang BCCT? 



100 
 

 

7. Bagaimana respons orang tua peserta didik ketika Anda menerapkan 

pendekatan BCCT?   

8. Menurut Anda, apakah pendekatan BCCT dapat memacu dan meningkatkan 

kreativitas Anda dalam mengelola pembelajaran? Jika ya, dalam hal apa saja 

? Jika tidak, apa upaya-upaya yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan 

kreativitas? 

9. Manfaat apa yang Anda peroleh dalam menerapkan pendekatan  BCCT? 

10. Kendala-kendala apa yang sering Anda hadapi dalam menerapkan 

pendekatan BCCT?   

11. Dukungan apa yang diberikan pengelola, orang tua, atau pemerintah setempat 

pada saat Anda menerapkan BCCT? 

12. Menurut pengalaman Anda, Bagaimana kelebihan dan kelemahan BCCT 

dibandingkan pendekatan lainnya? 

 

 

PENERAPAN BCCT 

A. Pijakan Lingkungan Main 

1. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, apakah Anda menyusun 

Satuan Kegiatan Mingguan dan Harian? Jika ya, apakah kegiatan 

pembelajaran tersebut sudah mengacu pada rencana pembelajaran yang 

telah disusun?  

Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan Pijakan Lingkungan dalam 

BCCT? 

2. Menurut Anda, idealnya kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan 

anak di sentra-sentra yang ada di pnedekatan    dan  Alat Permainan 

Edukatif (APE)  apa saja yang dapat mendukung kegiatan main tersebut ? 

3. Dari semua sentra yang ada dalam BCCT tadi, berapa sentra yang Anda 

buka setiap harinya? Sentra apa yang sering dibuka/digunakan pada 

PAUD Anda ?  

4. Kapan dan dengan siapa biasanya Anda melakukan penataan lingkungan 

main anak ? 
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5. Bagaimana upaya yang Anda lakukan agar ragam main di sentra 

bervariasi setiap harinya? 

6. Apa yang Anda lakukan apabila APE tiap sentra yang direncanakan tidak 

tersedia? 

7. Bagaimana cara Anda memperoleh APE? Membuat sendiri, meminjam 

atau membeli dari toko?  

  

8. Bagaimana cara Anda mengkondisikan anak untuk melakukan aktivitas 

main di sentra, jika ternyata jumlah peserta didik banyak, sedangkan 

pendidiknya terbatas? 

9. Apa yang Anda lakukan agar APE yang ditata bisa memberikan 

kesempatan kepada anak untuk bereksperimen, berekplorasi dan 

bekerjama dengan teman sebayanya ? 

10. Masalah-masalah apa yang sering ditemui pada saat menentukan dan 

 menata APE di sentra yang Anda buka/gunakan? 

11. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ? 

12. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang semestinya disiapkan dan dilakukan 

oleh pendidik di setiap sentra agar kecerdasan anak berkembang secara 

optimal?  

13. Kiat-kiat apa saja yang Anda lakukan untuk mengkondisikan anak agar 

siap bermain dan belajar? 

14. Masalah-masalah apa yang sering Anda temui dalam mengkondisikan 

kesiapan anak? Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? 

 

B. Pijakan Pengalaman Sebelum Main 

1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan istilah pijakan pengalaman 

sebelum main dalam pendekatan BCCT? 

2. Cara apa saja yang Anda lakukan untuk menanyakan kabar anak dan 

mengetahui yang tidak hadir? 

3. Selain melalui bercerita, kiat-kiat apa saja yang Anda lakukan untuk 

menyampaikan tema agar terkait dengan kehidupan anak dan dapat  

menarik perhatian anak? 
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4. Cara apa saja yang Anda lakukan untuk mengenalkan semua tempat dan 

alat main yang sudah disiapkan? 

5. Bagaimana cara Anda memotivasi anak agar mereka mau 

mengungkapkan pendapat tentang berbagai aturan main serta bersedia 

untuk mematuhinya ? 

6. Metode apa saja yang Anda gunakan dalam pembelajaran pada saat 

pijakan pengalaman sebelum main? 

  

7. Teknik apa yang Anda gunakan untuk mengkondisikan anak pada saat 

memasuki sentra ? 

8. Bagaimana kiat Anda dalam merangsang minat anak tertarik dengan 

sentra dan APE yang disediakan? 

9. Dengan cara bagaimana Anda menggilir kesempatan anak untuk mulai 

bermain? Apakah berdasarkan nama depan anak? Berdasarkan usia anak? 

Berdasarkan jenis kelamin anak atau dengan cara bagaimana? 

10. Masalah-masalah  apa yang sering Anda temui pada saat memberikan 

pijakan pengalaman sebelum main? Bagaimana cara Anda mengatasi 

masalah tersebut ? 

  

C. Pijakan Pengalaman Selama Main 

1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan istilah pijakan pengalaman 

selama main dalam pendekatan BCCT? 

2. Apakah setiap pendidik mengelola setiap sentra secara bergiliran atau 

masing-masing pendidik memiliki spsiasilisasi mengelola tiap sentra? 

Bagaimana pembagian peran antar pendidik dalam memfasilitasi kegiatan 

main anak di tiap sentra?  

3. Bagaimana cara Anda memberikan bimbingan dan contoh kepada anak 

yang belum bisa (mengalami kesulitan) menggunakan APE? 

4. Bagaiman cara Anda mengajukan pertanyaan untuk memancing anak agar 

mau mengungkapkan gagasan dalam aktivitas mainnya? 

5. Upaya apa yang ada lakukan untuk memberikan bantuan terhadap 

masalah yang dihadapi anak saat bermain? 
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6. Upaya apa yang Anda lakukan untuk memotivasi dan memfasilitasi anak 

yang pasif ketika bermain? 

7. Bagaimana cara anda memotivasi agar anak dapat meningkatkan 

kemampuan yang telah dilakukannya? 

8. Kiat-kiat apa yang Anda lakukan untuk mendorong anak mau melakukan 

berbagai cara main (tidak melakukan kegiatan main yang 

sejenis/monoton)? 

  

9. Apa perbedaan minat anak dalam belajar melalui bermain dengan 

menggunakan pendekatan BCCT dibandingkan dengan pendekatan 

lainnya? 

10. Bagaimana cara Anda mengelola anak agar tertib bergiliran dan tidak 

saling berebut APE pada saat bermain? 

11. Upaya apa yang Anda lakukan agar anak dapat menyelesaikan aktivitas 

main (belajar)nya secara tuntas? 

12. Bagaimana cara Anda memberi tahu kepada anak bahwa waktu 

bermainnya akan berahir? Apa yang Anda lakukan apabila salah seorang 

atau beberapa anak tidak mau mengakhiri permainannya meskipun 

waktunya sudah berakhir? 

13. Kiat-kiat apa saja yang Anda lakukan untuk melatih anak agar bersedia 

dan terbiasa untuk merapikan APE yang sudah digunakannya tanpa 

merasa terpaksa (dengan riang gembira)? 

14. Bagaimana cara Anda membimbing anak agar dapat membereskan APE 

sesuai klasifikasi bentuk, warna atau ukuran yang sama? 

15. Apakah Anda melakukan dokumentasi/pencatatan untuk menilai 

perkembangan anak? Jika ya, teknik apa saja yang Anda gunakan? Jika 

tidak, mengapa? 

16. Apakah setiap karya anak selalu Anda dokumentasikan? Bagaimana 

caranya? 

17. Masalah-masalah  apa yang sering Anda temui pada saat melakukan 

penilaian terhadap perkembangan anak? Bagaimana anda mengatasi 

masalah tersebut ? 
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D. Pijakan Pengalaman Setelah Main 

1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pijakan pengalaman setelah 

main dalam pendekatan BCCT? 

2. Metode-metode apa saja yang Anda gunakan pada pijakan setelah main 

anak? 

3. Pertanyaan terbuka apa yang Anda ajukan untuk memotivasi dan 

memancing anak agar mau mengungkapkan semua pengalaman mainnya? 

4. Apa upaya yang Anda lakukan untuk mengahadapi anak yang pasif 

(pendiam)?  

5. Upaya apa yang Anda lakukan untuk mengatasi anak yang agresif atau 

dominan dalam mengungkapkan pengalamannya dibandingkan teman 

sebayanya? 

6. Bagaimana cara yang Anda lakukan untuk merangsang anak agar 

mengingat kembali pengalaman mainnya? 

7. Bagaimana cara Anda memberikan reward (penghargaan/pujian) dan 

punishment (hukuman) kapada anak? Dalam bentuk apa? 

8. Upaya-upaya apa yang Anda lakukan untuk memperkaya perbendaharaan 

kata anak dari setiap materi/tema yang disampaikan? 

9. Apakah Anda selalu menyimpulkan seluruh kegiatan belajar yang telah 

dilakukan anak? Jika ya, bagaimana caranya? 

10. Apa yang Anda lakukan agar anak dapat menindaklanjuti pesan-pesan 

moral yang disampaikan dalam perilaku positifnya sehari-harinya? 

11. Upaya apa yang Anda lakukan agar anak tertarik dan memiliki minat 

yang besar untuk mengikuti kegiatan belajar (bermain) di pertemuan 

berikutnya? 

12. Upaya apa yang Anda lakukan untuk memberikan laporan tentang 

perkembangan anak kepada orang tuanya? 

13. Upaya apa yang Anda lakukan agar Rencana Pembelajaran Harian (RPH) 

berikutnya lebih efektif dan menarik bagi anak? 

14. Saran-saran Anda agar penerapan pendekatan BCCT lebih efektif dan 

memiliki manfaat besar dalam :  
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a. mengoptimalkan seluruh aspek kecerdasan anak;  

b. memotivasi kreativitas dan meningkatkan semangat kerja pendidik; 

c. memotivasi dukungan fasilitasi dari pengelola dan orang tua; 

d. menggugah partisipasi aktif dari fihak-fihak terkait lainnya. 
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PANDUAN OBSERVASI 

 

TEMPAT  : 

HARI/TGL.  : 

OBSERVER  : 

 

NO KEGIATAN WAKTU DAN KONDISI 
SAAT OBSERVASI KETERANGAN

 

1 

 

Kegiatan awal 

- Penyambutan anak 

- Main bersama/pembukaan 

- Transisi 

 

  

2 Pijakan sebelum main 

- Penyiapan bahan dan alat 

- Penataan bahan dan alat 

 

  

3 Kegiatan inti : 

1) Pijakan pengalaman 

sebelum main 

(posisi duduk, salam, 

absen, berdoa, tema, 

bercerita, pengenalan 

APE, aturan main) 

2) Pijakan Pengalaman saat 

anak bermain 

(Pendidik mengamati 

anak, memberi contoh 

anak yang belum bisa, 

memberi dukungan, 

pertanyaan terbuka, 
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membantu anak, 

mendorong anak untuk 

mencoba dengan cara 

lain, mencatat 

perkembangan anak, 

mengumpulkan hasil 

kerja anak, memberi tahu 

anak waktu bermain akan 

selesai.  

3) Pijakan pengalaman 

setelah main 

- Pendidik 

memberitahukan 

saatnya membereskan 

alat-alat main 

- Teknik pendidik agar 

anak tertarik ikut beres-

beres (permainan, 

nyanyian, nasehat dll) 

- Duduk melingkar 

(pendidik menggali 

pengalaman anak saat 

main) 

4 Makan bersama 

- Pendidik mengecek apakah 

setiap anak telah membawa 

makanan 

- Memberitahu jenis 

makanan sehat dan kurang 

sehat 

- Berdoa sebelum makan 

- Berbagi pada teman yang 
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tidak membawa makanan 

- Tata cara makan yang baik 

- Membereskan makanan 

 

5 Kegiatan Penutup 

- Bernyanyi bersama dalam 

lingkaran 

- Pesan-pesan pendidik pada 

anak saat mereka di rumah 

- Rencana kegiatan hari 

berikutnya 

- Berdoa, dipimpin salah 

satu anak 

- Cara yang dipakai 

pendidik, agar anak tidak 

berebut saat pulang 

  

6 Lain-lain 

- Kelengkapan sarana 

pendukung pada masing-

masing sentra 
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FORMAT DOKUMEN 

 

NO JENIS DOKUMEN 
DOKUMEN 

KETERANGAN ADA TDK 
ADA 

 

1 

 

Visi dan misi lembaga 

   

2 Buku induk peserta didik    

3 Ketenagaan    

4 Sarana prasarana    

5 Struktur Organisasi    

6 Program Tahunan    

7 Program Bulanan    

8 Program Mingguan    

9 Rencana Pembelajaran Harian    

10 Lain-lain    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


