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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembelajaran di 
sentra imtaq dan kesesuaian dengan panduan BCCT pada Pre School Intan 
Permata Aisyiyah Makamhaji tahun 2012/2013. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Pre School 
Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. Subjek pada penelitian ini adalah guru di 
sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. Data dikumpulkan 
melalui observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
model interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran di sentra 
imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji cenderung klasikal. 2) 
Pelaksanaan pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah 
Makamhaji belum semua aspek/tahapannya sesuai dengan pedoman penerapan 
pendekatan BCCT.  
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Sentra (BCCT), Sentra Imtaq 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Pendidikan Anak Usia Dini ada berbagai macam model 

pembelajaran yang sudah diterapkan baik yang berpusat pada guru maupun yang 

berpusat pada anak. Model pembelajaran yang berpusat pada anak memberikan 

kesempatan dan kebebasan pada anak untuk mengemukakan pemikiran masing-

masing anak dan mengutamakan kebutuhan anak sebagai kebutuhan individu 

yang unik dan bernilai. Sedangkan model pembelajaran yang berpusat pada guru, 

anak diberi petunjuk tentang kegiatan yang akan dilakukan dan pembelajaran 

berdasarkan kebutuhan kelompok sebagai satu kesatuan. Pembelajaran yang 

berpusat pada guru sebaiknya tidak digunakan karena dapat menghilangkan 

pemikiran dan kreatifitas anak.  
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Model-model pembelajaran dalam PAUD diantaranya yaitu  model 

klasikal, model kelompok, model sudut, model area dan model sentra/ BCCT. 

Model-model tersebut pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, tergantung bagaimana pelaksanaannya dan kesesuaian model 

pembelajaran dengan sekolah yang menerapkan. Model yang menarik dan 

disarankan untuk diterapkan yaitu model pembelajaran sentra/BCCT. 

Apabila model pembelajaran BCCT diterapkan dan dilaksanakan dengan 

tepat sesuai dengan prosedur pasti akan berpengaruh baik bagi perkembangan 

anak dan perkembangan pendidikan. Banyak sekolah yang sudah menerapkan 

model pembelajaran sentra atau BCCT tetapi setiap sekolah berbeda-beda dalam 

penerapannya khususnya dalam penerapan sentra imtaq. Pelaksanaan sentra imtaq 

harus disesuaikan dengan agama masing-masing anak karena aspek yang 

dikembangkan dalam sentra imtaq adalah nilai-nilai moral dan agama. 

Penerapan model pembelajaran sentra di sekolah yang satu dengan yang 

lain mempunyai perbedaan. Pada dasarnya pelaksanaan model pembelajaran 

sentra mempunyai ketentuan dan panduan dari Direktorat PAUD. Setiap sekolah 

mempunyai ciri khas sesuai dengan keadaan dan lingkungan sekolah maupun 

pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Sehingga pengembangan model 

pembelajaran sentra sangat bervariasi. 

Lembaga PAUD yang menggunakan model pembelajaran sentra adalah 

Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji.  Dalam penelitian ini peneliti 

ingin mengetahui penerapan dan pelaksanaan pembelajaran model sentra di Pre 

School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji khususnya penerapan pembelajaran di 

sentra imtaq pada Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

pembelajaran di sentra Imtaq pada Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 

2012/2013 dan untuk mengetahui kesesuaian implementasi pembelajaran di sentra 

Imtaq pada Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 2012/2013 dengan 

Pedoman penerapan BCCT. 

 

 



 
 

3 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Pre School Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji. Waktu pelaksanaannya adalah pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013. Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji memiliki 3 kelompok 

kelas yaitu kelompok Pre School A1 untuk usia 3-4 tahun , Pre School A2 untuk 

usia 4-5 tahun, Pre School B untuk usia 5-6 tahun. Subjek pada penelitian ini 

adalah guru di sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi pembelajaran di sentra 

imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Menurut Isaac (dalam Azwar, 2007:6) penelitian deskriptif yaitu peneliyian yang 

bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik 

populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai implementasi 

pembelajaran di sentra imtaq pada Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 

dan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah melalui 

observasi terhadap proses pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata 

Aisyiyah Makamhaji. Observasi menurut Herdiansyah (2012:131) adalah suatu 

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan 

atau diagnosis. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut 

adalah panduan observasi. Berisi hal-hal yang akan diamati meliputi penataan 

lingkungan main, penyambutan anak, main pembukaan, transisi, pijakan sebelum 

main, pijakan saat main, pijakan setelah main, makan bekal bersama dan penutup. 

Peneliti akan mengamati hal-hal tersebut dan mendeskripsikan secara rinci sesuai 

dengan pengamatanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
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melalui 4 tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji adalah salah satu amal 

usaha Aisyiyah Ranting Makamhaji Majlis Dikdasmen yang didirikan pada 

tanggal 22 Februari 2003. Pre School Intan Permata terletak di Sidomulyo RT 01 

RW 03 Makamhaji Kartasura atas tanah wakaf dari Ibu Hj. Nuryanti, S.Ag. Pre 

School Intan Permata menggunakan Program BCCT yang terdiri dari Sentra 

Persiapan, Sentra Balok, Sentra Seni, Sentra Bahan Alam Cair, Sentra Peran dan 

Sentra Imtaq. Model yang di gunakan adalah anak yang berpindah tempat pada 

saat main sentra dengan guru sentra yang tetap.  

Dalam satu hari setiap kelompok hanya bermain pada satu sentra sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan Belajar Mengajar di Playgroup 

dan Pre School Intan Permata mulai pukul 07.45 wib – 10.00 wib untuk kelompok 

Playgroup dan Pre School A1, pukul 07.45 wib – 11.30 wib untuk kelompok Pre 

Scchool A2 dan Pre School B, dalam program regular dan pukul 10.30 wib – 

15.00 wib untuk program Fullday, masuk setiap hari Senin sampai dengan hari 

jum’at. 

Jadwal kegiatan sentra imtaq yaitu pada hari jumat, minggu pertama dan 

ketiga adalah kelompok Pre School B dan Pre School A2, sedangkan minggu 

kedua dan keempat kelompok Pre School A1 dan Playgroup. Jadi satu sentra diisi 

oleh dua kelompok kelas. Selain itu untuk kegiatan sentra imtaq meliputi kegiatan 

harian materi pagi yang diberikan pada anak setiap hari di semua sentra. Materi 

yang diberikan berupa surat pendek dari Al-Quran, hadits dan doa-doa sederhana 

agar anak dapat menghafalnya. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan 

Permata Aisyiyah Makamhaji sebagai berikut: 

1. Penataan lingkungan main 

Sebelum pembelajaran dimulai guru hanya menyiapkan spidol dan 

penghapus untuk kegiatan pembelajaran di sentra imtaq. Dalam penataan 
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lingkungan main, guru menyiapkan ruang kelas untuk pembelajaran secara 

klasikal untuk 2 kelompok kelas. Jadi kegiatan penataan lingkungan main di 

sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji tidak sesuai 

dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT. Seharusnya kegiatan ini dapat 

ditingkatkan agar pembelajaran lebih menarik dan variatif. 

2. Penyambutan anak 

Setiap hari guru selalu menyambut kedatanangan anak-anak di pintu 

gerbang dengan ramah, bersalaman dan mengucapkan salam kepada setiap 

anak yang datang. Kemudian guru mengarahkan anak untuk meletakkan tas di 

loker. Dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan pedoman penerapan 

pendekatan BCCT hanya saja guru belum mengarahkan anak untuk bermain 

bebas karena anak sudah langsung bermain dengan teman-temannya. Jadi 

penyambutan anak sudah dilakukan dengan baik. 

3. Main pembukaan 

Kegiatan main pembukaan dilakukan dengan melakukan gerak motorik 

kasar seperti senam dan jalan santai. Selain itu, juga melakukan berbagai 

macam tepuk. Dalam kegiatan ini guru memodifikasi kegiatan menjadi baris-

berbaris yang dilaksanakan oleh semua anak di halaman sekolah. Dilanjutkan 

dengan berdo’a dan hafalan surat pendek Al-Qur’an, Hadits dan Doa harian. 

Pelaksanaan kegiatan main pembukaan di sentra imtaq Pre School Intan 

Permata Aisyiyah Makamhaji kurang sesuai dengan pedoman karena kegiatan 

ini telah dimodifikasi. Jadi pelaksanaan kegiatan ini sudah baik karena 

mencakup kegiatan motorik kasar walaupun penerapannya telah dimodifikasi, 

sehingga tidak di dalam lingkaran. 

4. Transisi 

Kegiatan transisi dilakukan dengan bernyanyi atau melakukan tebak-

tebakan untuk pendinginan. Selain itu anak juga dipersilakan untuk minum 

atau ke kamar mandi jika anak menginginkannya. Dalam kegiatan ini sesuai 

dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT. Jadi kegiatan ini sudah 

dilaksanakan dengan baik. 
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5. Pijakan sebelum main 

Kegiatan dalam pijakan sebelum main yaitu guru menyapa anak-anak 

dengan yel-yel agar anak bersemangat. Menghafal surat-surat pendek, doa 

sehari-hari dan Hadits. Mengecek hari, tanggal, bulan dan tahun. Kemudian 

melakukan apersepsi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

bercakap-cakap atau dengan tanya jawab. Dalam kegiatan ini kurang sesuai 

dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT karena pembelajaran di sentra 

imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji tidak memakai densitas 

(ragam main), jadi dalam sentra imtaq hanya ada 1 kegiatan main. 

Pembelajaran di sentra imtaq lebih cenderung pada pembelajaran klasikal. 

Sehingga guru tidak mengenalkan tempat dan alat main, tidak mengatur 

teman main untuk anak karena pembelajaranya dilakukan bersama-sama. Jadi 

kegiatan ini belum dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman penerapan 

pendekatan BCCT. 

6. Pijakan saat main 

Kegiatan dalam pijakan saat main sentra imtaq Pre School  Intan 

Permata Aisyiyah Makamhaji yaitu lebih menekankan pada pembelajaran 

Bahasa Arab. Guru sentra menjelaskan benda-benda atau kata-kata yang 

berkaitan dengan tema kemudian menggambarkannya di papan tulis dan 

menterjemahkannya ke dalam Bahasa Arab. Sedangkan 3 guru lain sebagai 

guru pendamping mengamati anak-anak dan memberikan motivasi bagi anak-

anak yang mampu menjawab pertanyaan atau yang mampu mengikuti 

perintah guru sentra dengan kata “very good”. Selain itu guru pendamping 

juga mencatat kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak di dalam buku 

penghubung. Pembelajaran dilakukan 2 kelompok kelas yaitu Pre School  B 

dengan Pre School  A2, Pre School  A1 dengan Playgroup.  

Dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan pedoman penerapan 

pendekatan BCCT karena pembelajarannya seperti klasikal. Pembelajarannya 

tidak menggunakan densitas (ragam main) tapi lebih menekankan pada 

pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan secara klasikal. Pembelajaran 

menjadi kurang efektif karena dalam satu kelas terdapat 59 anak dengan 1 
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guru sentra dan 3 guru pendamping. Dilihat dari besarnya ruang kelas, ruang 

kelas juga kurang lebar untuk 59 anak, sehingga gerak anak terbatas. 

7. Pijakan setelah main 

Kegiatan pijakan setelah main di sentra imtaq yaitu melakukan 

recalling tentang kegiatan yang telah dilakukan. Recalling melalui tanya 

jawab dengan anak-anak agar anak mengingat kegiatan yang sudah 

dilakukan. Kemudian mengucapkan Hamdallah dan doa sebelum makan. 

Guru juga mengarahkan anak untuk mencuci tangan dan mengambil snack. 

Pada kegiatan ini kurang sesuai dengan pedoman penerapan pendekatan 

BCCT. Tidak ada kegiatan beres-beres karena tidak ada alat yang harus 

dibereskan. kegiatan ini sudah cukup baik dalam pelaksanaanya. 

8. Makan bekal bersama 

Setiap hari jumat saat istirahat guru meminta anak mencuci tangan 

kemudian menggunakan lap sebelum makan snack yang diberi dari sekolah 

maupun yang dibawa oleh masing-masing anak dari rumah. Anak diajak 

berdoa bersama sebelum dan sesudah makan. Anak-anak juga dilatih 

membuang sampah bungkus makanannya di tempat sampah. Anak-anak 

makan snack bersama dengan teman-temannya. Kegiatan ini sudah sesuai 

dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT. Jadi kegiatan makan bekal 

bersama sudah terlaksana dengan baik. 

9. Penutup 

Pada kegiatan penutup melakukan review kegiatan satu hari yang telah 

dilakukan dan bernyanyi. Kemudian bertanya pada anak apa saja yang telah 

dilakukan oleh anak, anak menjawab yaitu: 1. Baris, 2. Berdoa, 3. Senam, 4. 

Masuk sentra imtaq. Setelah itu menyebutkan rencana untuk besok yaitu : 

mencuci rambut, gosok gigi, memotong kuku tangan, kuku kaki, 

membersihkan telinga, membersihkan hidung dan tidak lupa belajar. Guru 

mengkondisikan anak untuk berdoa dan membaca QS. Al-Ashr, Hamdalah 

serta salam. Terakhir guru menyebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun yang 

ditirukan oleh semua anak. Kegiatan ini juga sudah sesuai dengan pedoman 
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penerapan pendekatan BCCT. Jadi kegiatan penutup juga sudah dilaksanakan 

dengan baik. 

Pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji cenderung klasikal karena pembelajaran dilakukan secara bersama 

oleh semua anak dalam waktu yang sama dan jumlah anak terlalu banyak. 

Kesesuaian pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 1) Penataan lingkunan main tidak sesuai karena pembelajaran di 

sentra imtaq tidak ada penataan lingkungan main. 2) Penyambutan anak sudah 

sesuai karena kegiatan penyambutan anak sudah dilaksanakan dengan baik. 3) 

Main pembukaan kurang sesuai karena lingkungan/ruangan tidak cukup untuk 

melakukan kegiatan dalam  lingkaran. 4) Transisi sesuai karena sebelum masuk 

sentra anak-anak sudah diberi kegiatan pendinginan. 5) Pijakan sebelum main 

kurang sesuai Karena guru tidak mengenalkan alat dan tempat main. 6) Pijakan 

saat main tidak sesuai karena guru tidak memberi contoh cara main dan tidak 

memancing anak dengan pertanyaan terbuka. 7) Pijakan setelah main kurang 

sesuai karena tidak ada kegiatan beres-beres dan tidak dalam lingkaran. 8) Makan 

bekal bersama sesuai karena merupakan kegiatan pembiasaan. 9) Penutup sesuai 

karena kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik.  

 

SIMPULAN 

Pelaksanaan pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata 

Aisyiyah Makamhaji kurang efektif karena terlalu banyak anak dalam 1 sentra. 

Kegiatan pembelajaran di sentra imtaq dilakukan secara bersama-sama oleh anak 

dalam waktu yang sama, sehingga cenderung pada pembelajaran klasikal. 

Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata 

Aisyiyah Makamhaji dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT belum semua 

aspek/tahap kegiatan sesuai sehingga perlu adanya peningkatan yang sesuai 

dengan pedoman penerapan pendekatan BCCT. 
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