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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam rangka mewujudkan tatanan pendidikan yang mandiri dan 

berkualitas sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, perlu dilakukan berbagai upaya strategis dan integral yang 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan 

yang berkualitas berlaku untuk semua (education for all), mulai dari usia dini 

sebagai masa the golden age sampai jenjang pendidikan tinggi. 

Masa usia dini merupakan masa yang unik dalam kehidupan anak, 

karena merupakan masa pertumbuhan yang paling kritis. Pentingnya pendidikan 

anak usia dini menuntut pendekatan yang akan digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran yang memusatkan perhatian pada anak. Karena anak merupakan 

dambaan bagi setiap orang tua dan generasi penerus bangsa. Pendidikan anak 

usia dini dilakukan sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun. Kita ketahui bahwa 

masa kanak-kanak merupakan masa yang paling tepat untuk meletakkan dasar-

dasar pengembangan baik kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep 

diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Dengan demikian orang tua wajib 

mengarahkan anaknya kepada suatu hal yang lebih baik sehingga perannya 

sebagai anak melalui proses bimbingan dan latihan dapat diperoleh dengan baik 

dan berkembang sesuai dengan perkembangannya (Saifullah, 2005:5). 
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Upaya pengembangan seluruh potensi anak harus dimulai sejak usia dini 

agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Hal itu 

sesuai dengan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2003 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa setiap anak 

berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dan kekerasan dan diskriminasi (Mansur, 2005:18). 

Pendidikan anak usia dini (Early Children education program) 

merupakan salah satu langkah tepat untuk pengembangan potensi anak-anak 

agar dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, dan kreatif 

di masa depannya. Kegiatan pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan 

secara formal (playgroup, taman kanak-kanak) maupun secara nonformal 

(keluarga, tempat ibadah) (Dariyo, 2005:168). Salah satu pendidikan anak usia 

dini yang mengembangkan perkembangan anak yang melatih perkembangan 

sosial dan kognitifnya dengan menggunakan model pembelajaran BCCT/ 

berbasis sentra. 

Model pembelajaran BCCT atau sentra adalah model pembelajaran 

pendidikan anak usia dini yang berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran, dengan 

menggunakan empat jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak yaitu 

pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, pijakan 

setelah main (Depdiknas, 2006:3). 
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Sejumlah ahli dalam bidang pendidikan anak usia dini percaya bahwa 

kurikulum yang dikembangkan di taman kanak-kanak ini menaruh terlalu 

banyak penekanan pada prestasi dan keberhasilan. Hal itu menyebabkan anak 

usia dini mengalami tekanan yang terlalu dini dalam perkembangan mereka 

(Bredekamp & Shepard, 1989; Burts & Charlesworth, 1989; Elkind, 1987; 

Moyer & Iseberg, 1987) (Santrock, 242). Maka dari itu, model pembelajaran 

sentra merupakan model permainan, dimana anak bebas memilih permainan 

yang dia kehendaki. Sehingga dari usia dini akan tampak bakat dan minat anak. 

Terkait dengan model pembelajaran sentra, sudah banyak sekolah yang 

menerapkan model pembelajaran tersebut. Tetapi penerapan antara sekolah satu 

dengan sekolah yang lainnya tentu sangat berbeda. Namun, perlu diketahui 

bahwa model pembelajaran sentra ini masih memiliki banyak kekurangan-

kekurangan. Model sentra merupakan pengembangan dari model pembelajaran 

berbasis area, yang mana pembelajarannya mengacu pada area-area yang ada. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa model pembelajaran sentra memang 

membutuhkan kelas yang banyak dan densitas yang beragam yang menunjang 

perkembangan anak.  

Uraian di atas menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang 

penerapan model pembelajaran berbasis sentra khususnya penerapan yang di 

lakukan di Playgroup dan Pre School Intan Permata Aisiyah Makamhaji 

Kartasura.  
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yaitu kegiatan 

penelitian hanya dilakukan di sentra Bahan Alam Cair/BAC. 

C. Perumusan Masalah 

Bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis sentra di Playgroup 

dan Pre School Intan Permata Aisiyah Makamhaji Kartasura. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan model 

pembelajaran sentra di Playgroup dan Pre School Intan Permata Aisiyah 

Makamhaji Kartasura. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

            Diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam dunia   

pendidikan pada lembaga PAUD khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi guru, calon guru, dan peneliti PAUD tentang 

penerapan metode pembelajaran berbasis sentra. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan model pembelajaran 

berbasis sentra. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. 


