
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan seseorang baik dalam keluarga ataupun 

masyarakat. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggarakan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan 

dasar yang merupakan suatu upaya pembina yang ditunjukkan bagi anak 

sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan.  

Atas dasar itu maka pendidikan merupakan masalah yang sangat 

penting dalam kehidupan, yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan, baik 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal seperti ini tidak mungkin 

dapat dijumpai suatu kehidupan masyarakat, bangsa,dan negara tanpa 

adanya kegiatan pendidikan. Dalam arti kata lain bahwa maju mundurnya 

suatu bangsa atau negara sebagian besar di tentukan oleh maju mundurnya 

pendidikan negara tersebut, sehingga masalah pendidikan sangat dominan 

diperlukan dalam kehidupan manusia.  

Sangat pentingnya meningkatkan perilaku sosial pada anak, karena 

eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk bisa menjalin 
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interaksi dengan sesama. Menjalin hubungan dengan sesama ini bahkan 

diakui oleh banyak para ahli dibidang psikologi sebagai kebutuhan yang 

semestinya dapat dipenuhi dengan baik. Bila tidak, manusia akan mengalami 

banyak gangguan dalam kejiwaanya. Hal ini juga diakui oleh Daniel 

Goelman,dalam sebuah bukunya yang berjudul “Social Intelligence”. 

Dalam bukunya ini,” Daniel Goleman juga mengeksplorasi kecerdasan 

sosial sebagai ilmu baru dengan ilmu baru dengan implikasi yang 

mengejutkan terhadap interpersonal, seperti reaksi antar-individu dan 

mengatur gerak hati yang membentuk hubungan baik antar-individu 

mempunyai pembawaan yang integral, seperti kerja sama, empati, dan sifat 

mementingkan kepentingan orang lain. 

Model pendekatan pembelajaran pada anak dapat dilaksanakan dalam 

berbagai cara, kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan pembelajaran di 

sentra-sentra dengan pendekatan BCCT yang semua sentranya menerapkan 

konsep pijakan atau tahapan dalam setiap pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran ini merupakan pendekatan yang berpusat pada anak, yang 

mana anak sebagai subjek “pembelajaran “ dan guru sebagai “ fasilitator “.  

Pendekatan pembelajaran BCCT lebih dikenal dengan sebuah sistem 

pembelajaran sentra dengan menggunakan prinsip yang terpusat dan fokus 

dalam lingkungan-lingkungan kecil. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan 

untuk membangun segenap pontensi anak agar anak tumbuh dan akalnya 

berfungsi secara positif dan optimal. Pendekatan sentra dapat memberi 

kesempatan pada anak untuk berpikir divergen atau menyebar, selain itu 
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pendekatan sentra dapat memberi kesempatan anak untuk mengeksplor 

pontensi masing-masing anak dengan lebih luas.  

Pendekatan pembelajaran BCCT terbagi atas beberapa sentra, salah 

satunya adalah sentra bahan alam cair (BAC). Merupakan pusat kegiatan 

bermain sambil belajar untuk mengenal dan memelihara aau menjaga alam 

dan lingkungan sekitar anak bermain dan tinggal, tempat untuk saling 

berinteraksi dengan teman bermainnya, bekerja sama, dan tempat untuk 

meningkatkan aspek-aspek perkembangan yang ada pada diri anak misalnya 

saja aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, seni, 

bahasa, fisik motorik dan life skill. Di dalam sentra tersebut anak-anak di 

rangsang dan diberi berbagai bahan bermain yang dapat melatih 

perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. Sentra BAC ini 

dapat menciptakan ragam permainan yang cukup di mainkan oleh jumlah 

Anak dalam satu kelompoknya masing-masing. Sehingga dalam permainan 

di BAC dapat dimainkan secara bersama-sama atau pun individual namun 

masih bisa berbagi dengan teman yang lainnya. Sehingga dapat 

mengembangan berbagai aspek yang dimiliki oleh anak tersebut. Ada 

beberapa sekolah atau lembaga PAUD sudah menggunakan pendekatan 

pembelajaran BCCT. Tenaga pendidik yang bernaung pada lembaga yang 

menerapkan pendekatan BCCT sebelumnya diberikan pelatihan atau 

pendidikan tentang pembelajaran BCCT. Pendidikan atau latihan tersebut 

dilaksanakan dengan mengikutsertakan para pendidik pada training-training 
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atau study banding dilembaga yang menerapkan pendekatan tersebut, dan 

mengikutsertakan pada seminar-seminar yang berkaitan dengan BCCT.  

Sekolah Playgroup dan Preschool Intan Permata Makamhaji Sukoharjo 

ini telah menggunakan pembelajaran berbentuk sentra. Adapun sentra yang 

diterapkan yaitu : sentra persiapan, sentra seni, sentra imtaq, sentra balok, 

dan sentra bahan alam cair (BAC). Sekolah tersebut sudah menerapkan 

pendekatan sentra mulai tahun 2008 sampai sekarang yang sebelumya 

menggunakan pembelajaran klasikal dalam ruang-ruang kelas. Setelah 

adanya pendekatan BCCT pengaturan kelas berubah mulai dari kegiatan 

diluar maupun didalam kelas. Dalam mengembangkan semua aspek 

perkembangan yang di miliki oleh anak. 

 PlayGroup Intan Permata menggunakan berbagai macam permainan 

di sentra Bahan Alam Cair (BAC). Sentra Bahan Alam Cair (BAC) itu 

sendiri adalah dimana sentra yang mendukung, kebutuhan anak-anak usia 

tooldler dan taman bermain kelompok A-B atau usia TK. Dengan bermain 

pembangunan, bahan alam dan sifat-sifatnya, hal ini membantu 

mengembangkan aspek-aspek pontensinya melalui uji coba dan eksplorasi. 

Sedangkan sentra Bahan Alam Cair (BAC) sendiri penerapan di PlayGroup 

Intan Permata adalah sentra yang memberikan permainan dengan bahan-

bahan alam cair yang ada disekitar lingkungan anak, seperti air, pasir, daun-

daunan, biji-bijian atau hasil dari alam. Kegiatan diBahan Alam Cair (BAC) 

dapat dilakukan dengan kegiatan yang merupakan kegiatan sehari-hari 

dirumah misalkan saja mencuci piring, mencuci gelas, menyiran tanaman, 
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mencuci baju dan sandal, kemudian manfaat kegiatan belajar seperti ini di 

berikan kepada anak-anak agar anak-anak dapat melatih dan belajar tentang 

kemandiran dan dapat menyelesaikan kegiatan atau tugasnya dengan 

bertanggung jawab. Dengan BAC anak-anak dapat bermain dengan daya 

imajinasinya, sehingga anak dengan bebas bermain untuk dapat 

menunjukkan hasil karyanya sendiri.Dalam rangka peningkatan aspek-aspek 

perkembangan yang dimiliki oleh anak, didalam sentra BAC, agar para wali 

murid tidak hanya memandang sebelah mata saja, kemudian dari hal yang 

negatif menjadi suatu hal yang positif, guru lembaga tersebut mendapat 

berbagai masalah. Misalkan saja pihak wali orang tua hanya menilai dalam 

sentra BAC ini hanyalah main-main saja dan tidak ada unsur pembelajaran. 

Meskipun masih ada kritikan dari wali orang tua murid, guru sentra 

menganggap sebagai motivasi yang harus dikembangkan. Dari hal ini guru 

sentra BAC melaksanakan kegiatan tersebut, dimana kegiatan yang dapat 

merangsang dan mengembangkan kecerdasan anak dengan melalui 

pemanfaatan bahan-bahan yang ada disekitar lingkungan sekitar anak berada 

baik dirumah maupun disekolah, dan dapat menimbulkan kemandirian anak, 

rasa tanggung jawab pada diri anak. Pengaturan pembelajaran sesuai dengan 

jadwal, kelas, kelompok anak. Pembelajaran sentra pada lembaga tersebut di 

laksanakan setiap hari senin sampai jum’at, tapi khusus hari jum’at sentra 

Bahan Alam cair tidak di buka, jadi sentra Bahan Alam Cair (BAC) di buka 

dari hari senin sampai kamis saja. Kemudian hari jum’at terdapat 

ekstrakulikuler drum band untuk peserta didik, sedangkan setiap hari sabtu 
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digunakan untuk happy day. Kegiatan ekstrakurikuler dan happy day tidak 

menggunakan sistem sentra, melainkan klasikal. Semua anak berkumpul 

menjadi satu dan melaksanakan kegiatan, misalnya seperti olahraga 

bersama, senam bersama, bermain, makan bersama, dan bernyanyi bersama. 

Dari uraian diatas merupakan latar belakang masalah dalam penelitian 

tentang “Penerapan Metode Pembelajaran BCCT Sentra Bahan Alam Cair 

(BAC) di Play Group Intan Permata MakamHaji Sukoharjo “. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan ini membatasi permasalahan pada pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode pendekatan BCCT khususnya pada sentra 

Bahan Alam Cair (BAC) guna untuk mengembangkan perilaku sosial anak. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan 

metode BCCT untuk meningkatkan perilaku sosial anak di Play Group Intan 

Permata MakamHaji Sukoharjo tahun 2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan metode 

pendekatan BCCT khususnya disentra Bahan Alam Cair (BAC) dan 

seberapa besar metode ini dalam meningkatkan perilaku sosial anak di Play 

Group Intan Permata Asiyiyah MakamHaji Sukoharjo tahun 2012. 
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E. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Di harapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan 

dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai 

meningkatkan perilaku sosial anak dalam penerapan metode 

pembelajaran BCCT Sentra Bahan Alam Cair di PlayGroup Intan 

Permata MakamHaji Sukoharjo tahun 2012. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Memberi informasi serta memberi pengetahuan tentang 

pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran BCCT 

sentra BAC dalam meningkatkan perilaku sosial anak. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan dalam evaluasi 

kurikulum. 

c. Bagi Pembaca Umumnya 

Dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai metode 

pembelajaran dengan model BCCT bagi PAUD. Dan dapat 

mengetahui cara-cara untuk meningkatkan perilaku sosial pada 

anak


