
72 
 

Lampiran 1 

 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELOMPOK PRE SCHOOL B 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

No Nama Lengkap Jenis 
Kelamin 

(L/P) 

Tempat Lahir Tanggal 
Lahir 

1 Al Farel Fadhil Al Fattah L Surakarta 2-2-2007 
2 Raihanun Virnas Sovianisa P Brebes 14-7-2008 
3 Muh Rayfan Candra 

Wardana 
L Sukoharjo 25-7-2008 

4 Alzaistha Leonita P Karanganyar 29-7-2008 
5 Muh Abyakta Kunta 

Nayutama 
L Sukoharjo 27-5-2008 

6 Saizada Cantika 
Ammilatushsholihati 

P Sukoharjo 7-5-2008 

7 Azalia Nafiah Putri Adani P Sukoharjo 10-5-2008 
8 Muh Radifattah 

Anggaraksa 
L Pemalang 18-3-2008 

9 Afifah Faizatul Akma P Sukoharjo 11-3-2008 
10 Arfa Kurniawan L Salatiga 1-2-2008 
11 Amira Farah Maisara P Surakarta 23-2-2008 
12 Ibrahim Movic 

Hidayatullah 
L Surakarta 20-3-2008 

13 Zahra Kalyca Nori P Surakarta 15-2-2008 
14 Burhanuddin Nur Ahya L Surakarta 11-1-2008 
15 Daffa Naufal Al Fayyaz L Sragen 6-1-2008 
16 Aulia Mustika Putri P Sukoharjo 24-12-2007 
17 Bunga Oktiandiva Putri 

Ramadhani 
P Surakarta 6-10-2007 

18 Pradipa Candra Wismaya L surakarta 18-8-2007 
19 Bianka Edgina P Surakarta 11-6-2008 
20 Fairuzzain Wildan Xavier L Surakarta 4-4-2008 
21 Kirania Putri Kurniasari P Surakarta 28-7-2007 
22 Zacky Juang Prakasa L Boyolali 19-6-2008 
23 Faliq Afnan Hikam L Sragen 2-11-2007 
24 Steve Briyant Herka 

Arifian 
L Sukoharjo 2-5-2008 

25 Michael Safaroz L Sukoharjo 27-6-2008 
26 Fatimah Nur Khasanah P Surakarta 11-3-2008 
28 Naura Ihsani P Jakarta 15-4-2008 
29 Aldy Rahmat Heriansyah L Sukoharjo 16-10-2007 
30 Muh Akbar Ferdiansyah L Bekasi 9-2-2008 
31 Daffa Fasya Fadhlilrahman L surakarta 5-11-2008 
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Lampiran 2 

DAFTAR PENDIDIK 

Data Pendidik 

No Nama TTL Pendidikan Ket 
1 Dra. Masyrifah 

Mulyani, M.Pd 
Jepara, 
27-9-1952 

S2 
Pendidikan 

Kepala 
Sekolah 

2 Danik Mintarsih Sukoharjo, 
02-3-1981 

D1(proses 
S1 PAUD) 

Pendidik 

3 Ulin Nuharis 
Diati 

Sukoharjo, 
04-1-1987 

SMA 
(proses S1 
PAUD) 

Pendidik 

4 Tri Suyanti Sukoharjo, 
15-12-1987 

SMA 
(proses S1 
PAUD) 

Pendidik 

5 Ika Astriyani Sukoharjo, 
4-9-1991 

SMK 
(proses S1 
PAUD) 

Pendidik 

6 Hesti Indrayani Surakarta, 
16-1-1993 

SMK 
(proses S1 
PAUD) 

Guru Pendamping 

7 Kiki Ayu Andika 
S.Psi 

Sukoharjo,  
22 Juli 1990 
 

S1 Psikologi Guru Pendamping 

8 Faisal Rozan Zein Surakarta, 
09-09-1993 

Madrasah 
Aliyah 

Guru Ekstra 
Bahasa Arab 

9 Ibnu Nur Kholis Klaten, 
27-11-1990 

SMK 
(proses S1 
Sastra 
Inggris) 

Guru Ekstra 
Bahasa Inggris 

10 Chaidir Yusuf. 
A.Md 

Surakarta, 
11-10-1975 

DI Guru 
Ekstrakurikuler 
drum band 

11 Nafi Asih 
Ekowati, S.Sos 

Surakarta, 
02-02-1972 

S1 Guru 
Ekstrakurikuler 
seni 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK KEPALA SEKOLAH) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI  

TAHUN 2013/2014 

 

1. Mengapa Playgroup dan Preschool Intan Permata memilih menggunakan 

model pembelajaran berbasis sentra? 

Jawab : Karena semua guru bunda danik, bunda ika, bunda ulin, bunda yanti, 

bunda hesti termasuk saya ikutnya pelatihan di HIMPAUDI yang 

diselenggarakan oleh HIMPAUDI itu menggunakan pembelajaran berbasis 

sentra. Jadi guru-guru disini tau itu jadi mudah pemmraktekannya. 

2. Apa yang menjadi dasar pedoman Playgroup dan Preschool Intan Permata 

dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis sentra? 

Jawab : Yang menjadi dasar pedoman pendidikan adalah aturan 

permendiknas nomor 58 tahun 2009 dasarnya adalah tahapan perkembangan 

anak kan, jadi kita pakai dasar itu menggunakan dasar permendiknas untuk 

pencapaian tujuan PAUD yang mana pembelajaran utuh dan menyeluruh. 

Tidak terkotak-kotak dan lima aspek perkembangan diterapkan dalam 

kegiatan bermain anak. Kita juga menggunakn buku panduan sentra dari 

dinas pendidikan sebagai pedoman penerapan model pembelajaran sentra. 

3. Bagaimana cara pembagian tugas bagi guru/pendidik Playgroup dan 

Preschool Intan Permata dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis 

sentra? 



75 
 

Jawab : Disetiap sentra ada penanggung jawab atau guru spesialis dimasing-

masing sentra untuk memudahkan KBM. Disini ada bunda danik betanggung 

jawab disentra persiapan, bunda yanti disentra BAC, kak fais disentra imtaq, 

kak ibnu disentra peran bersama bunda danik, bunda ulin disentra balok dan 

bunda ika disentra seni. Dengan begitu setiap guru tahu tahapan-tahapan 

perkembangan anak. 

4. Menurut Ibu, penerapan atau pelaksanaan model pembelajaran sentra pada 

Pre-school B apakah sudah sesuai dengan prinsip pendekatan sentra? 

Jelaskan! 

Jawab : Alhamdulillah sudah sesuai, namun belum seratus persen. 

5. Apa saja sarana prasarana penunjang peserta didik di Playgroup dan 

Preschool Intan Permata? 

Jawab :`Sarana prasarana penunjang ada alat main out door, perpustakaan, 

APE dan setiap hari senin anak-anak mengikuti ekstra drumband. Selain itu 

juga anak-anak di ikut sertakan dalam beberapa kegiatan yang 

diselenggarakan pihak sekolah maupun lembaga lain seperti lomba melukis 

gypsum, lomba membacakan puisi, lomba bahasa inggris dan sebagainya. 

 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK GURU SENTRA PERSIAPAN) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI  

TAHUN 2013/2014 

 

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Pre-school B 

disentra persiapan selama ini? 

Jawab : Selama ini kita pakainya sentra. jadi mainnya itu kita arahkan, 

misalnya main lima atau enam main. Misalnya mencontoh, mencontoh yang 

tadi, terus memberi tanda sama dan tidak sama, menggambar bebas, bahasa 

inggis. Kita mainnya ada enam sampai tuju biasanya gitu. Kita arahkan 

diawal itu sebelum masuk kita kasih pengantar dulu cerita story telling 

tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Misalnya kosa kata terus 

transportasi cepat dan lambat tadi konsep-konsep yang akan kita perankan, 

membilang, membilang itu ya salah satunyamemberi tanda sama atau tidak 

sama. Anak-anak diajak untuk memilih sendiri pilihannya sendiri, jadi ketika 

kita memberikan arahan diawal anak itu sudah bisa menentukan. Kayak ferdi 

misalnyakan pinter “bunda aku enggak mau mencontoh, aku mau 

menggambar dulu” ya silahkan, tapi diawal sudah kita mainnya ini ini ini, 

jadi setelah menggambar kamu mau ngapain alurnya dia sudah tahu. Kalau 

sudah selesai menggambar “bun aku buku tulis” berarti dia mencontoh, jadi 

pada dasarnya disentra persiapan, mainnya sentra berpusat pada anak dia 

memilih sendiri main dengan keinginannya seperti itu. 
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2. Kegiatan apa sajakah yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra 

persiapan untuk kelompok Pre-school B? 

Jawab : Kalau fokusnya itu motorik halus sudah kita berikan di kelompok A. 

kalau pindah dikelompok TK B berarti kita tekankan lagi yang belum 

motorik halusnya beberapa anak yang belum motorik halusnya itu nanti 

arahnya kita arahkan ke aksaraan. Keaksaraan itu termasuk di dalamnya 

membaca, menulis, berhitung. Tapi khususnya memang dimotorik halus 

kalau sentra persiapan untuk TK B itu walau sudah dipelajari ketika mereka 

ada dikelompok A tapi kita perdalam lagi di kelompok B. Terus fokus lagi ke 

anak-anak yang memang belum ini nanti arahnya keaksaraan di dalamnya 

ada CALIS itu. 

3. Menurut anda, apakah sudah efektif model pembelajaran yang diterapkan 

untuk Pre-school B disentra persiapan? 

Jelaskan! 

Jawab : Selama ini insya Allah sudah. Sudah efektif cumankan daya tangkap 

anak masing-masing. Jadi kita buat senyaman mungkin anak tidak terbebani, 

tapi tetap kita kenalkan aturan. Jadi agar tetap efektif tetap kita ada aturan 

main. Misalnya disentra kita ada aturan main time out misalnya bagi anak 

yang memang tidak tertib kita berikan ya lima kali peringatan,  kalau enggak 

kita ajak anak itu keluar dari kelomponya biar pembelajaran efektif, jadi dia 

tidak mengganggu teman yang lainnya. 

4. Kendala apa sajakah yang ditemui ketika proses KBM berlangsung disentra 

persiapan? 

Jawab : Kendalanya selama ini apa ya. Karena jumlah anaknya banyak, kita 

perlu pendamping kayak misalnya sekarang ada bunda Karin jadi paling tidak 
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membantu ngawasi, bantu nulis buku observasi, jadi kendalanya ini aja 

tambah pendamping. Kalau bunda Karin tidak ada misalnya kita butuh satu 

lagi harusnya tiga guru saya biasanya sama kak ibnu, lha sekarang ada bunda 

Karin. Kendalanya itu aja bun, sama ada anak yang memang belum mandiri 

jadi harus dilayani. Misalnya mau main apapun dia “bun minta pensil bun” 

nah itukan belum mandiri. Kendalanya itu aja, satu butuh pendampingan dan 

yang kedua kemandirian anak yang beberapa tapi mayoritas sudah ini sih 

sudah mandiri, tapi masih beberapa yang masih dilayani. 

5. Bagaimana bentuk evaluasi yang berkaitan dengan pendekatan anak usia dini 

pada pendekatan sentra? Serta kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

Jawab : Evaluasi kita adalah observasi, kalo evaluasi setiap hari. Jadi setiap 

hari terus nanti kita misal ini saya rekam gitu ya. Istilahnya saya rekaman jadi 

ketika main mencontoh tadi siapa yang tidak main disitu terus main. Yang 

main apa jadi saya punya catatan sendiri catatan observasi. Kalau bunda 

Karin mau tau nanti bisa lihat lembarnya dulu dibunda Yanti. Disana ada 

lembar observasi siswa. Itu nanti mainnya apa saja, misalnya saya siapa main 

apa gitu taunya disitu. Evaluasi dilakukan secara keseluruhan dari awal 

hingga akhir. Selain observasi juga ada catatan anekdot. Hasil karya anak 

dinilai pada saat itu juga, sebisa mungkin pada hari itu. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK GURU SENTRA SENI) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI  

TAHUN 2013/2014 

 

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Pre-school B 

disentra seni selama ini? 

Jawab : Kalau disentra seni pembelajaran yang dilakukan pada kelompok pre 

school B itu atau semua kelompok itu berupa klasikal, jadi missal disentra 

seni itu satu kegiatan jadi sampai tuntas. Missal dari kegiatan melipat dari 

awal hingga akhir samapi tuntas. Kalau disentra-sentra yang lain kan anak 

merasakan beberapa kegiatan, tapi khusus disentra seni itu satu kegiatan 

tuntas dari awal hingga akhir selesai. Kegiatan menggunting terus banyak 

lagi yo berkaitan dengan sentra kayak gitu. 

2. Kegiatan apa sajakah yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra seni 

untuk kelompok Pre-school B? 

Jawab : Yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra seni itu kebanyakan 

fisik motorik halusnya. Terus ketrampilannya seninya itu juga. Kegiatannya 

ada seperti tadi melipat, menggunting, terus kolase. Ada banyak bunda 

masalahe sentra seni itu banyak sekali enggak hanya kerajinan saja, dengan 

anak melakukan iringan musik atau dia bersyair itu termasuk seni. 

3. Menurut anda, apakah sudah efektif model pembelajaran yang diterapkan 

untuk Pre-school B disentra seni? 

Jelaskan! 
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Jawab : Kalau menurut saya sudah efektif. Soalnya setiap kegiatan itu 

berpusat keanak, jadi sudah sesuai dengan kebutuhan anak gitu lho. 

4. Kendala apa sajakah yang ditemui ketika proses KBM berlangsung disentra 

seni? 

Jawab : Biasanya kendalanya kalau pre school B belajar disentra seni itu 

menghendelnya, mungkin karna terlalu banyak anak jadi sulitnya 

menghendelnya saja. Tapi ketika kegiatan sudah mulai anak-anak sudah 

fokus, sudah konsentrasi disitu. Ya cuman kegiatan dipijakan sebelum 

mainnya saja pintar-pintarnya guru itu kayak mengkondisikan anak, terus 

meminta perhatian anak keguru agar anak bisa tau yang diberikan tugas 

kepada anak-anak itu paham. 

5. Bagaimana bentuk evaluasi yang berkaitan dengan pendekatan anak usia dini 

pada pendekatan sentra? Serta kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

Jawab : Evaluasinya itu ada evaluasi apa ya? Observasi, jadi mengamati 

perkembangan anak. Misal anak melakukan kegiatan apa tidak, tuntas apa 

tidak, itu yang evaluasi. Ada juga yang catatan anekdot, nah catatan anekdot 

itu seperti ada anak yang lebih unggul nah itu dicatat. Ada anak yang ternyata 

pada saat kegiatan sentra seni ada yang kurang nah itu juga dicatat. Evaluasi 

dilakukan biasanya kalau saya pas waktu disentra seni evaluasi saya lakukan 

pada saat ank mulai aktif dengan kegiatan yang saya berikan, lha di sela-sela 

itu guru melakukan evaluasi mengamati perkembangan anak. Dan evaluasi 

dilakukan pada saat hari itu juga. 

          Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK GURU SENTRA BAC) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI  

TAHUN 2013/2014 

 

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Pre-school B 

disentra BAC selama ini? 

Jawab : Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancer. Prosesnya kita 

menggunakan sentra atau BCCT, jadi setiap anak misalnya dua anak untuk 

satu permainan. 

2. Kegiatan apa sajakah yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra BAC 

untuk kelompok Pre school B? 

Jawab : Kegiatannya ada memompa juga ada, itu untuk melatih kelenturan 

jari tangan anak. Juga ada kegiatan memandikan anak atau memandikan 

boneka berjenis kelamin, ada mencuci piring, ada fermentasi kecambah, ada 

menumbuk jamu, ada gelembung udara, apolo, ada mengocok, ada menyikat 

lantai, ada membuat tusuk gigi, membuat makan dan masih banyak lagi. 

3. Menurut anda, apakah sudah efektif model pembelajaran yang diterapkan 

untuk Pre-school B disentra BAC? 

Jelaskan! 

Jawab : Alhamdulillah sudah berjalan dengan efektif, melalui kegiatan itu 

disentra BAC. 



82 
 

4. Kendala apa sajakah yang ditemui ketika proses KBM berlangsung disentra 

BAC? 

Jawab : Kendalnya pada waktu kegiatan main masih ada sebagian anak yang 

suka main sendiri bahkan bajunya sampai basah. Cara mengatasi kendala 

tersebut biasanya diarahkan dulu sebelum main. Misalnya menggulung baju 

dan celananya. Dan juga ada kontrak belajarnya sebelum main, kayak itu tata 

tertib kegiatan belajar atau aturan main disentra. 

5. Bagaimana bentuk evaluasi yang berkaitan dengan pendekatan anak usia dini 

pada pendekatan sentra? Serta kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

Jawab : Dilakukannya setiap hari di lembar observasi itu. Nanti kalau anknya 

mandiri bintangnya empat kalau masih dibantu bintangnya dua. Sebagai 

gurunya waktu main kita biasanya mengamati mengobservasi anak itu. 

Evaluasi dilakukan pada saaitu juga pada saat kegiatan berlangsung. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK GURU SENTRA BALOK) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI  

TAHUN 2013/2014 

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Pre-school B 

disentra balok selama ini? 

Jawab : Alhamdulillah untuk pembelajaran disentra balok kelompok pre 

school B sampai sekarang ini berjalan dengan baik. Mereka sudah bisa 

mengikuti aturan sentra, mengembalikan balok sesuai dengan bentuknya, dan 

sudah mulai bertanggung jawab untuk bisa menggambar balok setelah dia 

memainkannya. 

2. Kegiatan apa sajakah yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra balok 

untuk kelompok Pre-school B? 

Jawab : Kita lebih menekankan untuk pembangunan. Karena disentra balok 

itu adalah melatih sensor motorik kasar anak, motorik halus, kognitif, terus 

setelah membangun itu anak-anak diharapkan untuk bisa menggambar apa 

yang telah dia buat. 

3. Menurut anda, apakah sudah efektif model pembelajaran yang diterapkan 

untuk Pre-school B disentra balok? 

Jelaskan! 

Jawab: Untuk saat ini memang belum begitu bagus ya, karena kita mengingat 

APE yang kita punya juga terbatas. Sebenarnya kita punya balok enam set, 

tapi untuk alat peraga balok warna itu masih sangat kurang sekali. 
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4. Kendala apa sajakah yang ditemui ketika proses KBM berlangsung disentra 

balok? 

Jawab : Kendala yang saya alami pertama apabila anak memang tidak mau 

mengerjakan balok. Karena pre school B itu kadang sedikit banyak anak yang 

moody, kalau dia mau untuk membereskan ya ikut membereskan, kalau tidak 

ya udah ditinggal begitu saja dan tidak mau membereskan balok sesuai 

tempat dan bentuknya. Solusi untuk anak yang seperti itu kita akan 

memberikan reward, nanti yang membereskan baloknya sesuai tempatnya 

bunda akan memberikan reward. Walaupun reward itu hanya sebuah gambar 

bintang, atau sebuah tanda bintang, atau stiker bintang itu sudah membuat 

anak cukup senang.  

5. Bagaimana bentuk evaluasi yang berkaitan dengan pendekatan anak usia dini 

pada pendekatan sentra? Serta kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

Jawab : Pendekatan yang kita lakukan ya dengan adanya buku komunikasi. 

Istilahnya buku komunikasi itu untuk memberikan informasi kepada orang 

tua wali murid sehingga nanti dirumah orang tua wali murid bisa mengulang 

pembelajaran yang disampaikan disekolah. Untuk penilaian kita 

menggunakan model ceklis. Jadi ada yang tanda bintang, ada yang bulatan 

kosong, bulatan penuh, kita pakainya lembar observasi. 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK GURU SENTRA IMTAQ) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 

TAHUN 2013/2014 

 

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Pre-school B 

disentra imtaq selama ini? 

Jawab : Alhamdulillah selama saya mengajar disini sentra imtaq itu selalu 

saya pegang berjalan lancer. Pembelajarannya seperti yang sudah saya 

lakukan seperti sebelum-sebelumnya, contohnya aja seperti cerita-cerita nabi, 

kemudian praktik sholatnya, do’a-do’anya, kemudian pengucapan hadits dan 

pengucapan ayat-ayat Al-Qur’an seperti itu. 

2. Kegiatan apa sajakah yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra imtaq 

untuk kelompok Pre-school B? 

Jawab : Kalau kegiatan yang ditekankan itu pastinya beribadah. Contohnya 

sholat 5 waktu, kita tekankan untuk praktiknya seperti sholat subuh 2 rekaat, 

sholat dhuhur 4 rekaat, sholat asar 4 rekaat, sholat mahrib 3 rekaat, terus 

isyak 4 rekaat. Kemudian sholat-sholat sunah seperti sholat dhuha itu juga 

kita kenalkan. Cuman pada pembelajarannya prakteknya itu kita 

menggunakan sholat subuh, karena sholat yang rekaatnya paling sedikit dan 

bacaan itu dimaksimalkan. Jadi sehingga itu anak-anak itu ketika ia diujikan 
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coba kamu praktik sholat mereka mampu melaksanakan itu. Kemudian rukun 

iman rukun islam juga dikenalkan, tapi paling difokuskan pada peribadahan. 

3. Menurut anda, apakah sudah efektif model pembelajaran yang diterapkan 

untuk Pre-school B disentra imtaq? 

Jelaskan! 

Jawab : Alhamdulillah selama ini sudah sangat maksimal. Bahkan anak-anak 

pun sudah mampu untuk mengingat sedikit banyaknya dalam bahasa arab. 

Contohnya kosa kata dalam bahasa arab, lagu-lagu asalammu’alaikum 

mereka mampu menghafal dan bisa mengucapkan bahsa arab dengan baik. 

4. Kendala apa sajakah yang ditemui ketika proses KBM berlangsung disentra 

imtaq? 

Jawab : Untuk kendala saya sangat kurang karena sekolah sendiripun sangat 

minim untuk memberikan donasinya berupa APE. APE itu alat peraga 

edukatif untuk gurunya kita itu sangat kurang. Kayak pas lagi kita waktu 

pembelajaran contohnya sholat sendiri kita mau menyediakan sarung tidak 

sebegitu banyaknya sarung, kemudian mukena juga. Itu masih kurang efektif 

untuk kita. Kemudian dalam peribadahan hajipun juga begitu, kita masih 

kurang pakaian ihrom seperti itu. 

5. Bagaimana bentuk evaluasi yang berkaitan dengan pendekatan anak usia dini 

pada pendekatan sentra? Serta kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

Jawab: Untuk evaluasinya sendiripun untuk evaluasi harian pasti ada. 

Mengevaluasi yang pasti cara bagaimana menarik perhatian anak yang 

bermain sendiri agar memperhatikan kita. Selain itu juga mengobservasi 

perkembangan anak misalnya anak sudah fasih atau belum mengucapkan 
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kosa kata dalambahasa arab. Selain itu juga ada catatan anekdot. Jika ada 

penugasan hasil karya dinilai pada saat itu juga setelah anak selesai 

mengerjakan.  

 

 

          Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

(UNTUK GURU SENTRA PERAN) 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BCCT (BEYOND CENTER 

AND CIRCLETIME) DI PAUD INTANPERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI  

TAHUN 2013/2014 

 

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Pre-school B 

disentra peran selama ini? 

Jawab : Untuk pre school B lebih sering bermain peran makro dengan median 

yang real, disesuaikan atau dikenalkan dengan yng paling dekat dekat dalam 

kehidupan anak sehari-hari. Bermain peran makro juga ada namun tidak 

sering. 

2. Kegiatan apa sajakah yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra peran 

untuk kelompok Pre-school B? 

Jawab : Yang lebih ditekankan atau difokuskan disentra peran ini adalah 

sosem dan bahasa. Menyangkut ekspresi diarahkan diawal sebelum anak 

main. 

3. Menurut anda, apakah sudah efektif model pembelajaran yang diterapkan 

untuk Pre-school B disentra peran? 

Jelaskan! 

Jawab : Sudah efektif karena mayoritas anak-anak sudah berani memilih 

peran sendiri. Anak-anak sudah mandiri memilih peran. 

4. Kendala apa sajakah yang ditemui ketika proses KBM berlangsung disentra 

peran? 
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Jawab : Kendalanya adalah jumlah anak banyak medianya butuh banyak dan 

harus bergantian, sehingga dapat membuat anak merasa jenuh menunggu. 

5. Bagaimana bentuk evaluasi yang berkaitan dengan pendekatan anak usia dini 

pada pendekatan sentra? Serta kapan evaluasi tersebut dilakukan? 

Jawab : Penilainnya dengan observasi sesuai dengan peran yang diperankan 

si anak. Evaluasi dilakukan pada saat itu juga ketika anak berperan 

memainkan peran masing-masing. 

 

          Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 10 

 

HASIL OBSERVASI PADA PEMBELAJARAN BCCT BCCT (BEYOND 
CENTER AND CIRCLE TIME) DISENTRA PERSIAPAN 

No. Aspek yang diamati Deskripsi 
1 Penataan Lingkungan 

main 
Pukul 06.30 guru datang kesekolah. Kemudian 
merapikan likungan sekolah, menyiapkan baskom 
air tempat cuci tangan, menyiapkan air minum dan 
gelas. Menyiapkan iqro’ dan aisem, 

2 Penyambutan Anak Guru menyambut kedatangan anak dipintu gerbang 
dan mengrahkan anak untuk menaruh tasnya 
diloker. 

3 Main Pembukaan Guru mengajak anak untuk berbari dan diajak 
untuk belajar berhitung. Dan guru juga menunjuk 
dua anak untuk memimpin do’a.  Guru 
membimbing anak membaca QS. Al-Kafiruun, 
membaca hadist sesame muslim, dan membaca 
do’a naik kendaraan darat. 

4 Transisi Guru mengajak anak untuk bernyanyi bersama 
sesuai tema (pekerjaanku). 

5 Pijakan Sebelum Main Anak diajak duduk melingkar dan guru juga 
menyuruh anak menyebutkan hari dan tanggal 
pada hari itu. Sebelum masuk pada pijakan main 
guru memberikan story telling mengenai apa yang 
dipelajari. 

6 Pijakan Saat Main Anak bermain melengkapi kata, membilang dan 
melipat. Sedangkan guru mengobservasi anak yang 
sedang bermain. 

7 Pijakan Setelah Main Guru mengingatkan anak waktu akan segera habis, 
dan anak di ajak untuk membereskan alat yang 
digunakan. 

8 Makan Bekal Bersama Anak makan bekal bersama pada saat jam istirahat.  
9 Penutup Di isi dengan mengingat kembali kegiatan yang 

telah dilakukan. Guru juga mengingatkan seragam 
yang akan digunakan untuk hari berikutnta. 
Sebelum pulang guru dan anak membaca do’a dan 
QS. Al-Ashr. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 11 

 

HASIL OBSERVASI PADA PEMBELAJARAN BCCT BCCT (BEYOND 
CENTER AND CIRCLE TIME) DISENTRA SENI 

No. Aspek yang diamati Deskripsi 
1 Penataan Lingkungan 

main 
Penataan lingkungan main seperti menggelar 
karpet menata meja sudah di siapkan guru terlebih 
dahulu sebelum kedatangan anak. 

2 Penyambutan Anak Penyambutan kedatangan anak dilakukan guru 
setiap pagi dengan berjabat tangan dan 
mengucapan salam ketika anak datang kesekolah. 

3 Main Pembukaan Main pembukaan di isi dengan baris berbaris 
dihalaman untuk melakukan do’a bersama. Guru 
mrmbimbing anak membaca QS. Al-Lahab dan 
membaca do’a ketika akan bepergian dan membaca 
hadist memuliakan ibu. Setelah itu di isi dengan 
kegiatan motorik yaitu menendang bola. 

4 Transisi Guru mengajak anak bernyanyi bersama dan 
bermain tepuk sesuai tema. 

5 Pijakan Sebelum Main Anak duduk melingkar mengelilingi meja, 
kemudian guru memberikan arahan atau penjelasan 
mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

6 Pijakan Saat Main Pada pijakan saat main di isi dengan mencontoh 
huruf kemudian menggambar. Guru juga 
memotivasi dan membantu anak yang belum 
mampu menulis. 

7 Pijakan Setelah Main Pada pijakan setelah main guru menyuruh anak 
yang sudah menyelesaikan tugasnya untuk 
mengumpulkan phasil karyanya  untuk diberi 
bintang. 

8 Makan Bekal Bersama Anak-anak intan permata makan bekal bersama 
pada saat jam istirahat. Sebelum makan dan 
sesudah makan anak dibiasakan untuk berdo’a 
terlebih dahulu. 

9 Penutup Pada akhir kegiatan di isi dengan mereview 
kegiatan yang telah dilakukan. sebelum pulang 
anak berdo’a bersama. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 12 

HASIL OBSERVASI PADA PEMBELAJARAN BCCT BCCT (BEYOND 
CENTER AND CIRCLE TIME) DISENTRA BAC 

No. Aspek yang diamati Deskripsi 
1 Penataan Lingkungan 

main 
Sebelum anak datang guru mempersiapkan alat dan 
bahan serta mengsetting lingkungan main yang 
akan digunaka. Dan juga menata sandal yang akan 
dipakai anak. 

2 Penyambutan Anak Guru menyambut kedatangan anak didepan 
gerbang dengan ramah. Dan guru juga 
mengarahkan anak untuk menaruh tasnya kedalam 
loker sesuai jadwal. 

3 Main Pembukaan Di isi dengan baris berbaris dihalaman. Guru 
menunjuk 2 orang ank untuk memimpin do’a. 
Anak diajak untuk melakukan senam sederhana. 

4 Transisi Guru mengabsen kehadiran anak kemudian anak 
diajak untuk bernyanyi. Anak juga diberi 
kesempatan untuk buang air kecil terlebih dahulu. 

5 Pijakan Sebelum Main Guru memberi arahan kepada anak untuk 
menggulung lengan baju dan celanyanya. 

6 Pijakan Saat Main Anak dibebaskan untuk memilih ragam main 
sesuai dengan keinginan. Sedangkan guru 
mengobservasi anak. Ragam main pada hari itu 
adalah memandikan anak, memompa, menaka, 
eksperimen warna, gelembung udara, mengocok, 
menyikat sandal, menyiram tanaman, mencuci 
pring, mencuci gelas, dan mencuci sendok. 

7 Pijakan Setelah Main Guru mengingatkan bahwa waktu bermain habis 
dan anak diperbolehkan bermain bebas pada 
permainan outdoor. Bagi  anak yang bajunya 
basah, guru menyuruh untuk ganti baju. 

8 Makan Bekal Bersama Sebelum makan dan sesudah makan anak-anak 
dibiasakan untuk berdo’a. makan bersama 
dilakukan pada saat istirahat. 

9 Penutup Di isi dengan tanya jawab dengana anak mengenai 
kegiatan yang telah dilakukan. sebelum pulang 
anak membaca do’a dan membaca QS. Al-Ashr. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 13 

 

HASIL OBSERVASI PADA PEMBELAJARAN BCCT BCCT (BEYOND 
CENTER AND CIRCLE TIME) DISENTRA BALOK 

No. Aspek yang diamati Deskripsi 
1 Penataan Lingkungan 

main 
Lingkungan main sudah ditata terlebih dahulu oleh 
guru. Balok-balok sudah tersusun rapi sesuai 
dengan bentuknya. 

2 Penyambutan Anak Guru menyambut anak didepan gerbang dengan 
ramah. Ketika anak datang, anak diajak untuk 
berjabat tangan dan mengucap salam. 

3 Main Pembukaan Anak diajak baris dihalaman untuk membaca do’a 
bersama. Setelah itu anak diajak melakukan 
kegiatan motorik kasar yaitu berlari. 

4 Transisi Anak diajak masuk kesentra balok dan kemudian 
diajak untuk bernyanyi. 

5 Pijakan Sebelum Main Anak duduk melingkar untuk mendengarkan 
arahan kegiatan yang akan dilakukan.  

6 Pijakan Saat Main Anak membuat bangunan bandara dari bermacam-
macam balok yang disiapkan. Dan guru 
mengobservasi anak. 

7 Pijakan Setelah Main Guru memngingatkan kepada anak bahwa waktu 
tinggal 10 menit lagi. Setelah itu anak diajak untuk 
mengembalikan balok-blok tersebut kedalam rak 
sesuai dengan bentuknya. 

8 Makan Bekal Bersama Makan bekal bersama dilakukan pada saat jam 
istirahat. Anak juga diajarkan untuk menjaga 
kebersihan dengan cara anak diajarkan untuk 
membuang sampah bungkus makananya kedalam 
bak sampah dan mencuci tangan. 

9 Penutup Guru dan anak bercakap-cakap sebagai review 
kegiatan pada hari iti. Untuk mengakhiri kegiatan 
anka dan guru membaca do’a dan membaca QS. 
Al-Ashr. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 14 

 

HASIL OBSERVASI PADA PEMBELAJARAN BCCT BCCT (BEYOND 
CENTER AND CIRCLE TIME) DISENTRA IMTAQ 

No. Aspek yang diamati Deskripsi 
1 Penataan Lingkungan 

main 
Ketika guru datang sudah merapikan lingkungan 
main terlebih dahu. Guru juga menyiapkan alat 
yang akan digunakan pada hari itu. 

2 Penyambutan Anak Penyambutan anak dilakukan oleh guru setiap pagi 
didepan gerbang sekolah. 

3 Main Pembukaan Main pembukaan di isi dengan barir-berbaris 
dihalaman untuk membaca do’a, surat-surat 
pendek, serta hadist kalimat thoyibah. Kemudian 
anak diajak untuk kegiatan motorik. 

4 Transisi Anak diajak bernyanyi bersama dan bermain tepuk. 
5 Pijakan Sebelum Main Anak diajak bercakap-cakap mengenai rekreasi. 
6 Pijakan Saat Main Guru mengajarkan kosa kata macam-macam 

binatang dengan menggunakan bahasa arab. 
Kemudian anak diajak untuk mengikuti kata yang 
diucapkan oleh guru. Guru juga menggambar 
binatang dipapan tulis.  

7 Pijakan Setelah Main Guru melakukan tanya jawab dengan anak 
mengenai kosa kata yang diajarkan kepada anak. 

8 Makan Bekal Bersama Makan bekal bersama dilakukan saat jam istirahat. 
Anak diajarkan untuk cuci tangan dan membaca 
do’a sebelum maupun sesudah makan. 

9 Penutup Guru melakukan review kegiatan yang telah 
dilakukan. pda saat persiapan pulang, guru juga 
mengingatkan kepada anak bahwa besuk hari sabtu 
dan minggu libur. Setelah itu berdo’a dan 
membaca QS. Al-Ashr. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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Lampiran 15 

 

HASIL OBSERVASI PADA PEMBELAJARAN BCCT BCCT (BEYOND 
CENTER AND CIRCLE TIME) DISENTRA PERAN 

No. Aspek yang diamati Deskripsi 
1 Penataan Lingkungan 

main 
Guru sudah menyiapkan terlebih dahulu alat yang 
akan digunakan untuk bermain peran sesuai tema. 
Alat dan bahan di siapkan sebelum anak datang. 

2 Penyambutan Anak Ketika anak datang kesekolah sudah ada guru yang 
menyambut didepan gerbang. Guru mengajak anak 
berjabat tangan dan mengucap salam. Guru juga 
mengarahkan anak untuk menaruh tasnya kedalam 
loker yang disiapkan sesuai dengan jadwal. 

3 Main Pembukaan Di isi dengan berbaris sesuai dengan barisan cantik 
(sebutan untuk anak perempuan) dan cakep 
(sebutan untuk anak laki-laki). Guru menunjuk 2 
orang anak untuk memimpin do’a. guru 
membimbing nak untuk membaca surat-surat 
pendek dan membaca hadist. Kemudian anak 
diajak untuk melakukan kegiatan motorik diluar 
ruangan. 

4 Transisi Anak-anak diajak bernyanyi bersama sesuai tema. 
Dan anak juga diajak bermain tepuk. Guru juga 
mempersilahkan anak untuk minum dan buang air 
kecil terlebih dahulu. 

5 Pijakan Sebelum Main Guru memberikan strorry telling sebagai 
penghantar kegiatan main peran anak. Guru juga 
menjelaskan tugas-tugas dari masing-masing tokoh 
yang ada dalam cerita. Anak-anak dipersilahkan 
memilih peran masing-masing. Ketika sudah 
sepakat dengan peran yang akan di mainkan, anak 
di persilahkan mengenakan atribut sesuai dengan 
peran masing-masing. 

6 Pijakan Saat Main Anak-anak bermain  peran sesuai dengan tema. 
Sedangkan guru mengamati anak memainkan 
peran masing-masing. 

7 Pijakan Setelah Main Guru mengingatkan kepada anak bahwa waktu 
bermain masih 10 menit lagi. Setelah selesai 
bermain anak diajak untuk mengembalikan alat 
main yang digunakan. 

8 Makan Bekal Bersama Anak-anak makan bersama dengan bekal yang 
mereka bawa dari rumah. Di sekolah anak-anak 
tidak diperkenankan untuk membawa uang untuk 
jajan. Kecuali uang untuk infaq. 

9 Penutup Sebagai review kegiatan, guru mengajak anak 
untuk bercakap-cakap mengenai kegiatan yang 



96 
 

telah dilakukan anak. Sebelum pulang anak-anak 
diajak untuk berdo’a dan membaca QS. Al-Ashr. 

 

         Peneliti 

 

(Evi Karina Elliana) 
     A520100026 
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FOTO DOKUMENTASI 

Playgroup dan Pre school Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap hari senin peserta didik Pre 
school B Intan permata melaksanakan 
kegiatan membaca AISEM dan Iqro’. 

 

Setiap hari anak-anak play group, Pre 
school A dan Pre school B berbaris 

bersama-sama untuk berdo’a sebelum 
melaksanakan kegiatan main disentra. 

Anak-anak duduk berjajar memperhatikan 
bunda danik memberikan arahan kegiatan 

motorik yang akan dilakukan. 

 

Pada saat kegiatan pengembangan motorik. 
Steve dan Safaroz mendapat giliran bermain 
menggelindingkan dan menangkap bola di 

halaman. 
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Pada saat disentra persiapan, bunda 
danik menunjuk radif untuk 

menyebutkan angka pada kalender 
yang ditunjuk. 

Anak-anak duduk melingkar 
memperhatikan bunda danik. 

 

Anak-anak belajar menyebutkan 
perlengkapan pekerjaan dengan 

menggunakan bahasa inggris bersama 
kak ibnu. 

Anak-anak menganyam menggunakan 
busa hati. 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak-anak membuat karya topi koki 
dari kertas lipat. 

 

Setiap hari senin anak-anak mengikuti 
ekstra drum band di bombing oleh 

bapak yusuf selaku guru ekstra drum 
band. 

Peserta fullday school makan siang 
bersama. 

 

Pada hari rabu tanggal 15 januari 2014, 
kegiatan pembelajaran Pre school B 

diawali dengan permainan menendang 
bola kearah gawang. 
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Anak-anak duduk melingkar 
mengelilingi meja mendengarkan 

bunda ika bercerita. 

 

Disentra balok, anak-anak membangun 
stasiun dengan menggunakan balok. 

 

Anak-anak berdo’a dan bersiap-siap 
untuk senam pagi. 

 

Anak-anak senam pagi bersama 
dihalaman. 
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Pada hari rabu tanggal 22 januari 2014, 
kegiatan di sentra seni diawali dengan 
permainan motorik menangkap bola. 

 

Kunta belajar memandikan bayi 
disentra BAC. 

 

Disentra seni ini anak –anak belajar 
melipat kertas membentuk bangunan 

rumah sakit, kemudian diwarnai 
dengan menggunakan krayon. 

Ragam main disentra BAC yang telah 
dipersiapkan bunda yanti untuk pre 

school B. 
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Pada hari kamis tanggal 23 januari 
2014, kegiatan untuk pre school B 

diawali dengan lomba lari. 

 

Anak-anak membuat bangunan bandara 
dengan menggunakan balok d sentra 

balok. 

 

Anak-anak melingkar dan membuat 
kereta-keretaan bersama-sama. 

 

Anak-anak menggambar rumah 
dikertas yang sudah disiapkan kak 

ibnu. 
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Anak-anak belajar menulis huruf 

dipapan tulis. 

 

Kak Faiz mengajarkan anak-anak kosa 
kata macam-macam binatang 

menggunakan bahsa arab disentra 
imtaq. 

Bunda ulin, bunda kiki, bunda hesti, 
bunda ika bersama wildan dan kunta 
mempresentasikanhasil latihan yang 

dipersiapkan untuk lomba. 

Happy day di play group dan pre 
school intan permata di isi dengan 

penampilan dari kegiatan yang 
menyenangkan. 



 

 



 



 

 

 



 



 


