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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi model pembelajaran 

BCCT (Beyond Centra and Circle Time) dan relevansi implementasi model 

pembelajaran BCCT (Beyond Centra and Circle Time) di Pre School Intan 

Permata Aisyiyah Makamhaji dengan prinsip-prinsip pendekatan BCCT.Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 

dilakukan di Pre School  Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. Subjek penelitian 

ini adalah guru dan peserta didik Pre School B Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji.Data penerapan pembelajaran BCCT (Beyond Centra and Circle 

Time) dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil 

analisis menunjukan bahwa implementasi model model pembelajaran BCCT 

(Beyond Centra and Circle Time) di Pre School Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT.Hal ini bisa dilihat dari kegiatan belajar yang dilakukan dan juga pada 

pijakan-pijakan main.Implementasi model pembelajaran BCCT (Beyond Center 

and Cirle Time) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran 

BCCT. 

Kata Kunci :Model pembelajaran BCCT (Beyond Centra and Circle Time). 
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PENDAHULUAN 

PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis untuk 

mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Melalui PAUD, anak-

anak uaia 0-6 tahun memperoleh pendidikan, stimulasi atau rangsangan yang 

bermaknayang mengarah pada pencapaian kesempurnaan aspek 

perkembangan.Hal tersebut sudah diatur dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional yang dinyatakan bahwa “Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut.Adapun beberapa aspek perkembangan yang ditekankan pada 

pendidikan anak usia dini ialah aspek perkembangan Nilai-nilai agama dan 

moral, Perkembangan Fisik motorik kasar dan halus, Perkembangan Kognitif, 

Perkembngan Bahasa, Perkembangan Sosial Emosional. 

Anak usia dini merupakan idividu yang berbeda, unik dan memiliki 

karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0-6 

tahun) merupakan masa keemasan (golden age), yang pada masa ini stimulasi 

seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan 

selanjutnya. Perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan 

masa terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak, pada masa ini 

pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan 

anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya 

pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik 

perkembangan fisik maupun psikis. 

Sesuai dengan hakikatnya anak merupakan individu yang unik, maka 

anak-anak dapat mengekspresikan perilakunya secara relatife spontan, bersifat 

aktif dan energik, egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, antusias 

terhadap banyak hal, bersifat eksploratif dan berjiwa petualang, kaya dengan 

fantasi, dan memiliki daya perhatian yang pendek. Masa kanak-kanak 

merupakan masa belajar yang potensial. Dan kurikulum untuk anak usia dini 
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harus benar-benar memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahap 

perkembangan dan harus dirancang untuk membuat anak mengembangkan 

potensi secara utuh. Pembelajarn pada anak usia dini pada hakikatnya adalah 

pembelajaran yang berorientasi bermain (belajar sambil bermain dan bermain 

sambil belajar ), pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih 

banyak memberi kesempatan kepada anak untukdapat belajar dengan  cara-

cara yang tepat. Pendekatan yang paling tepat adalah pembelajaran yang 

berpusat pada anak dan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, 

pendekatan yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau 

melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya.Maka dari itu dibutuhkan 

model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik anak. 

Model pembelajaran BCCT (Beyond Centra and Circle Time) 

merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada anak dan minat 

anak.Prinsip dasar pembelajaran BCCT adalah berorientasi pada kebutuhan 

anak, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, merangsang munculnya 

kreativitas dan inovasi, menyediakan lingkungan yang mendukung proses 

belajar, mengembangkan kecakapan hidup (life skills), menggunakan sumber 

belajar yang ada dilingkungan sekitar, dilakukan secara bertahap dan mengacu 

pada prinsip perkembangan anak, dan mencakup semua aspek perkembangan 

anak. 

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis sentra 

ini adalah Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji Kartosuro. . Di Pre 

School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji Kartosuro ini mempunyai enam 

sentra, yang terdiri dari sentra persiapan, sentra bahan alam cair, sentra balok, 

sentra imtaq, sentra seni dan sentra main peran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  mengetahuan implementasi 

pembelajaran BCCT BCCT (Beyond Centra and Circle Time) di Pre 

SchoolIntan Permata Aisyiyah Makamhajitahun 2013/2014 dan untuk 

mengetahui relevansi implementasi model pembelajaran BCCT (Beyond 

Centra and Circle Time) di Pre SchoolIntan Permata Aisyiyah Makamhaji 

dengan prinsip-prinsip pendekatan BCCT. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Pre School Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji karosuro. Waktu pelaksanaan adalah pada semester genap 

tahun ajaran 2013/2014. Subjek penelitian ini adalah guru dan peserta 

didikPre School BIntan Permata Aisyiyah Makamhaji tahun 2013/2014. 

Berjumlah 31 peserta didik yang terdiri dari 17 peserta didik laki-laki dan 

14 peserta didik perempuan.Yang berusia antara rentang 5-6 

tahun.Sedangkan Objek penelitian ini adalah implementasi model 

pembelajaran BCCT (Beyond Centra and Circle Time)di Pre SchoolIntan 

Permata Aisyiyah Makamhaji tahun 2013/2014. Penelitian dilaksanakan 

dengan mengamati pelaksanaan atau penerapan BCCT dan relevansi 

antara kegiatan pembelajaran dengan prinsip-prinsip pendekatan BCCT. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.Menurut 

Putra Nusa dan Ninin Dwilestari (2012) penelitian kualitatif muncul 

sebagai suatu reaksi terhadap dominasi penelitian kuantitatif dalam ilmu-

ilmu kemanusiaan dan budaya. Penelitian kualitatif fokusnya adalah 

manusia dan interaksinyadalam konteks social.Tujuan dari jenis penelitian 

ini adalah memahami subjek penelitiannya secara mendalam dan bersifat 

interprestasi, artinya mencari temukan makna. Oleh karena yang diteliti 

adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para pelaku, proses yang 

sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah, 

maka peneliti harus mendeskripsikan atau menggambarkan sgala sesuatu 

yang diteliti secara lengkap, rinci dan mendalam. 

Sedangkan menurut Sukmadinata (2012:94) penelitian kualitatif 

bertolak dari filsafat kontruktifisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu 

berdimensi jamak, iteraktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang 

diinterprestasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditunjukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif 

partisipan. 

Peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis 

secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara 
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sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai implementasi 

model pembelajaran BCCT di Pre School Intan Permata Aisyiyah 

Makamhaji dan menekankan analisanya pada proses penyimpulan deduktif 

dan induktif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan oleh peneliti 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Empat tahap teknik 

analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Playgroup dan Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 

didirikan pada tanggal 22 Pebruari 2003. Yang berlokasi di Sidomulyo RT 

01 RW 03 Makamhaji. Jumlah Peserta Didik untuk tahun ajaran  2013 / 

2014 adalah 89 siswa yang berusia antara rentang 2,5 tahun – 6 

tahun.Kegiatan Belajar Mengajar di Playgroup dan Pre School Intan 

Permata menggunakan Model Pembelajaran Sentra yang terdiri dari Sentra 

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

Peran dan Sentra Imtaq. 

Pelaksanann proses pembelajaran di sentra persiapan, sentra seni, 

sentra BAC, sentra balok, sentra imtaq dan sentra main peran Pre School B 

Intan Permata Aisyiyah Makamhaji adalah sebagai berikut: 

1. Penyambutan Kedatangan Anak 

Setiap pagi para pendidik di playgrou dan pre school intan 

permata ini bertugas menyambut kedatangan anak didepan gerbang 

dan mengarahkan anak-anak diloker mana ia harus meletakan tas 

pada hari itu. Setiap hari senin anak-anak pre school B melakukan 

rutinitas membaca iqro dan AISEM.Dan sebelum kegiatan belajar 

mengajar berlangsung para pendidik sudah menyiapkan berbagai 

macam bahan dan alat main pada masing-masing sentra terlebih 

dahulu. 
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2. Baris-berbaris 

Untuk mengawali kegiatan, Setiap hari anak-anak kelompok 

playgroup, kelompok Pre school A dan kelompok Pre school B 

baris-berbaris dihalaman sekolah bersama-sama untuk berdo’a 

sebelum melaksanakan kegiatan main disentra. pendidik menunjuk 

dua orang anak secara bergantian untuk memimpin do’a. Anak-

anak membaca surat  pendek dan membaca hadist dibimbing oleh 

pendidik. Tidak lupa pendidik juga merangsang motorik anak 

dengan mengajak anak melakukan senam sederhana seperti 

merentangkan tangan, meremas-remas, melompat, 

menggelindingkan bola, menangkap bola dan meniti dipapan titian. 

Anak-anak juga diajak untuk menghitung jumlah anak-anak yang 

hadir pada hari itu. Setelah selesai berdo’a para pendidik satu 

persatu menyapa anak-anak. Sebelum masuk disentra pendidik dan 

anak membuat kontrak belajar atau aturan main desentra yaitu: (a) 

Boleh main sebanyak-banyaknya; (b) Menyelesaikan kegiatan 

main; (c) Antri menunggu giliran; (d) Membereskan; (e) 

bertanggung jawab. Setelah itu anak-anak dipersilahkan pendidik 

untuk bermain disentra sesuai dengan jadwal pada hari itu. 

a. Pijakan Awal 

Ketika anak-anak sudah memasuki ruang sentra sesuai, 

anak-anak diajak untuk duduk melingkar oleh pendidik. 

Sebelum kegiatan main di mulai anak-anak dibiasakan 

pendidik untuk menyebutkan hari, tanggal, dan tahun pada 

hari tersebut. Sebelum masuk pada pijakan saat main 

pendidik memberikan pengantar kepada anak terlebih dahulu 

berupa story telling tentang apa yang akan dipelajari pada 

hari itu dan anak-anak juga mendapat arahan dari pendidik, 

dan pendidik juga menyampaikan kegiatan main pada hari 

itu.  
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b. Pijakan Saat Main 

Pada pijakan main ini anak-anak dibebaskan untuk memilih 

kegiatan main sesuai dengan minat anak. Ketika anak 

bermain pendidik berkeliling untuk mengobservasi kegiatan 

yang dilakukan anak dan juga membimbing dan memotivasi 

anak yang belum bisa mengerjakan kegiatan main yang ada. 

c. Pijakan Setelah Main 

Pada pijakan setelah main pendidik mengingatkan para 

peserta didik bahwa waktu kegiatan main tinggal 10 menit 

lagi dan itu bertanda waktu bermain akan berakhir. Dan 

anak-anak bersiap untuk menyelesaikan kegitan main 

tersebut. Pendidik juga membiasakan anak-anak untuk 

membereskan dan mengembalikan alat main yang telah 

selesai digunakan. 

 

3. Istirahat 

Kegiataan istirahat ini di manfaatkan para peserta didik untuk 

makan bekal yang telah dibawa dari rumah. Sebelum dan sesudah 

makan anak-anak dibiasakan membaca do’a sebelum makan dan 

do’a sesudah makan.Anak-anak juga diajarkan menjaga kebersihan 

seperti membuang bungkus makanan pada tempat sampah. 

4. Kegiatan Akhir 

Pada akhir kegiatan pendidik mengajak anak untuk mengingat 

kembali kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan pada hari 

itu. Anak-anak juga di ingatkan untuk menggunakan sragam 

yang sesuai dengan hari berikutnya. Kegiataan pada hari itu 

diakhiri dengan membaca do’a dan membaca Q.S Al-Ashr. 

Setelah pendidik mengucap salam anak-anak dipanggil satu 

persatu untuk menerima buku komunikasi dan berbaris berjabat 

tangan dengan pendidik. 
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Dalam penerapan model pembelajaran pada sentra persiapan, 

sentra BAC, sentra main peran, dan sentra balok di Pre School B Intan 

Permata sudah sesui dengan prosedur pelaksanaan dan prinsip-prinsip 

pendekatan BCCT. Penataan lingkungan maindan penyambutan 

kedatangan anak sudah dilaksanakan sesui dengan pedoman BCCT. 

Setiap pagi sudah ada pendidik yang bertugas menyambut kedatangan 

anak didepan gerbang sekolah. Dan juga ada sebagian guru bertugas 

mendampingi anak dalam kegiatan membaca AISEM dan membaca 

Iqra’. 

Namun dalam pelaksanaan kegiatan awal pendidik 

memodifikasi kegiatan tersebut menjadi kegiatan klasikal.Jadi pada 

saat kegiatan awal ini seluruh peserta didik Playgroup dan Pre School 

Intan Permata berkumpul untuk baris berbaris dihalaman. Seharusnya 

pendidik melaksanakan kegiatan tersebut dalam sebuah lingkaran yang 

disesuikan dengan kelompok dan sentra yang dibuka pada hari itu. 

Kegiatan transisi sudah terlaksana cukup baik. Kegiatan transisi 

di isi dengan bernyanyi bersama, selain itu juga pendidik memberikan 

kesempatan kepada anak untuk buang air kecil dan minum sebelum 

memasuki pijakan sebelum main. Hal ini bertujuan untuk 

mengkondisikan anak. 

Kegiatan pijakan awal atau pijakan sebelum main sudah sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan dan prinsip-prinsip pendekatan BCCT . 

Pada pijakan ini pendidik memberikan story telling sebagai pengantar 

untuk memasuki pijakan saat main yang berkaitan dengan kegiatan 

yang akan dilakukan pada hari tersebut. Dan pembelajaran disentra 

persiapan, sentra main peran, sentra BAC dan sentra balok diPre 

School B Intan Permata Aisyiyah Makamhaji sudah memakai densitas 

(ragam main). 

Kegiatan saat main juga sudah sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan dan prinsip-prinsip pendekatan BCCT. Pendidik 

membebaskan anak untuk memilih kegiatan mainnya sendiri.Pendidik 
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juga melakukan observasi dan evaluasi hasil karya anak maupun 

perkembangan anak. Ketika waktu saat main kurang 5 menit pendidik 

memberitahukan kepada anak untuk bersiap menyelesaikan kegiatan 

mainnya. 

Kegiatan setelah main dan kegiatan penutup juga sudah sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan dan prinsip-prinsip pendekatan BCCT. 

Pendidik mengajak anak untuk membereskan peralatan main yang 

telah mereka gunakan. Pendidik juga melakukan reccaling dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan anak mengenai kegiatan main pada 

hari tersebut. 

Kegiatan istirahat peserta didik diberi kesempatan untuk makan 

bekal bersama. Sebagai kegiatan pembiasaan sebelum makan maupun 

sesudah makan anak-anak diajak untuk berdo’a terlebih dahulu.Dan 

anak-anak juga diajarkan untuk membuang sampah pada bak sampah 

yang telah disiapkan oleh pendidik dibeberapa sudut sekolah. 

Namun dalam penerapan model pembelajaran sentra seni dan 

sentra imtaq di Pre School B Intan Permata belum sesuai dengan 

prosedur pelaksanaan dan prinsip-prinsip pendekatan BCCT (Beyond 

Centra and Circle Time). Penyambutan kedatangan anak sudah 

dilakukan dengan baik oleh pendidik. Namun dalam kegiatan penataan 

lingkungan main tidak sesuai dengan pedoman penerapan pendekatan 

BCCT. Karena pendidik tidak menyiapkan bahan dan alat bermain 

untuk anak.  

Penerapan pembelajaran yang dilakukan pada sentra seni dan 

sentra imtaq di Pre school intan permata ini masih menggunakan 

model pembelajaran klasikal. Dalam satu hari pendidik hanya 

menyiapkan satu kegiatan saja. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan melihat deskripsi hasil 

penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran BCCT di Pre School B Intan 

Permata Aisyiyah Makamhaji yaitu pada penerapan sentra 

persiapan, sentra BAC, sentra balok, dan sentra main peran sudah 

sesuai dengan prosedur pelaksanaan BCCT. Namun penerapan 

pada sentra seni dan sentra imtaq belum sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan sentra karena masih menerapkan model pembelajaran 

klasikal. 

2. Kesesuaian mengenai penerapan model pembelajaran BCCT 

(Beyond Centra and Circle Time) di Pre School B Intan Permata 

Aisyiyah Makamhaji yang meliputi sentra persiapan, sentra BAC, 

sentra balok, dan sentra main peran sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip pendekatan BCCT. Namun penerapan pada sentra seni dan 

sentra imtaq belum sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan 

BCCT. 
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