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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa:Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 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 rohani agar anak memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 

Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini memuat Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan. Tingkat pencapaian perkembangan 

tersebut menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan 

dicapai anak pada rentang usia tertentu, meliputi : bidang pengembangan nilai 

agama moral, bidang pengembangan fisik motorik, bidang pengembangan 

kognitif, bidang pengembangan bahasa, serta bidang pengembangan sosial-

emosional. Salah satunya mengembangkan kecerdasan yang berhubungan 

dengan aspek bidang pengembangan kognitif melalui pendidikan formal di 

lembaga pendidikan. 

Berdasarkan karakteristik anak, Arifin dan Fardana (2014: 191) 

Menyatakan bahwa terdapat berbagai model pembelajaran anak usia dini 
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yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Model-

model pembelajaran pada anak usia dini antara lain; model keterampilan 

hidup, model area, model kelompok, model sudut, model klasikal, model 

BCCT (Beyond Centre and Circle Time) atau sering disebut model 

pembelajaran sentra. Pada dasarnya setiap model pembelajaran PAUD 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Model keterampilan hidup, model ini 

berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup sehari-hari anak diberi 

kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan 

minat anak. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

anak..karena memperhatikan minat anak. Model pembelajaran sentra adalah 

pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajaran dilakukan didalam 

“lingkaran” (circle time) dan sentra bermain.  

Sentra berasal dari kata “centre” yang artinya pusat. Seluruh materi 

yang akan ddiberikan oleh guru dalam kelas kepada anak melalui kegiatan-

kegiatan yang sudah direncanakan dan perlu diorganisasikan secara teratur, 

dan terarah, sehingga anak dapat membangun kemampuan menganalisisnya 

dan dapat mempunyai kemampuan mengambil kesimpulan (Rahmawati, 

2013: 2). Saat lingkaran adalah saat dimana guru duduk bersama anak dengan 

posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan 

sebelum dan sesudah main. Saat bersama posisi anak tidak harus sama selalu 

melingkar boleh dirubah sesuai dengan permainan yang ada, intinya adalah 

anak nyaman dan dapat melihat secara langsung pembelajaran yang diberikan 

oleh guru dikelasnya. 
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Alasan dipilihnya pendekatan sentra (BCCT), karena pendekatan sentra 

memiliki keunggulan seperti yang diutarakan oleh Arifin dan Fardana (2014: 

192) yaitu: (1) anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan 

alamiah (naturalistic environment); (2) belajar akan lebih bermakna (learning 

with meaning) jika anak melakukan apa yang dipelajari bukan hanya 

mengetahui (learning by doing); (3) pembelajaran akan lebih bermakna dan 

mengena. 

Metode yang paling cocok digunakan untuk Anak Usia Dini adalah 

metode bermain. Bermain bagi anak sangat diperlukan untuk membangun 

pengetahuan. Melalui permainan pembelajaran sentra persiapan anak 

diharapkan pembelajaran yang dilakukan dengan bermain dapat lebih optimal 

dan mengena pada anak. 

Penerapan model pembelajaran sentra banyak sekali di sekitar 

lingkungan  pembelajaran sentra akan lebih mengena pada anak jika 

dilakukan dengan bermain proses bermain diharapkan untuk mempermudah 

pembelajaran yang lebih mengena pada anak dimana dalam kondisi ini anak 

belajar serta mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki, Penerapan 

pembelajaran sentra disetiap lembaga memiliki perbedaan, disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru, 

sehingga penerapan pembelajaran sentra menjadi sangat bervariasi dalam 

penerapannya tidak monoton sehingga anak senang dan aktif saat belajar.  

Fadli (2015: 551) menjelaskan bahwa kegiatan bermain sambil belajar 

pada sentra-sentra (sentra persiapan, peran makro, mikro, balok, imtaq, seni, 
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dan sentra bahan alam), dalam rangka mengembangkan seluruh potensi 

kecerdasanan hak. Anak dituntut aktif dan kreatif dalam kegiatan sentra-

sentra dan pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator memberi 

pijakan-pijakan (scaffolding). Pijakan yang diberikan sebelum dan sesudah 

anak yang bermain dalam setting duduk melingkar sehingga dikenal sebagai 

saat lingkaran. Pijakan lainnya adalah pijakan lingkungan (penataan 

lingkungan), dan pijakan pada setiap anak dilakukan selama anak bermain.  

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas, penelitian ini difokuskan 

pembelajaran sentra persiapan dengan lokasi penelitian PAUD Terpadu 

Zaki’s club Gemolong. Alasan dipilihnya sentra persiapan, karena sentra 

persiapan merupakan lanhkah awal yang mendasari dilakukannya sentra-

sentra lainnya.  Sentra persiapan mengajarkan pembelajaran motorik kepada 

anak yaitu anak belajar dari hal sederhana yang dilakukan anak untuk 

mempersiapkan mengenal tulisan, huruf dan menghitung guna memasuki 

jenjang selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan pada anak 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya anak belum ketahui 

anak.  

Adapun dipilihnya lokasi penelitian pada PAUD Terpadu Zaki’s club 

Gemolong, karena berdasarkan hasil observasi pada sentra persiapan, anak 

terlihat antusias dan memiliki minat tinggi dalam mengikuti pembelajaran. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh guru dalam menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan sentra sesuai pedoman dalam pembelajaran PAUD.  
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Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (dalam Arifin dan 

Fardana, 2014: 190) bahwa peran guru sebagai pemberi inspirasi belajar (to 

giving learning inspiration), mensyaratkan guru untuk mampu memerankan 

diri sebagai sosok yang memberikan inspirasi pembelajaran bagi peserta didik 

(inspiring teaching for student), sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran 

dapat membangkitkan berbagai pemikiran, imajinasi, kreativitas, gagasan, 

dan ide-ide baru.  

Guru menyadari pentingnya peran sebagai pendidik untuk anak usia 

dini, maka PAUD Terpadu Zaki’s club Gemolong dalam pengelolaan kelas 

menerapkan sentra persiapan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak benar-

benar belajar dengan hal-hal baru yang berguna untuk mengembangkan 

emosi, sosial, bahasa, dan intelegensi sesuai perkembangan anak usia dini.     

Di setiap lembaga dalam menerapkan pembelajaran sentra persiapan 

berbeda-beda, maka dari itu peneliti ingin meneliti dengan judul: 

Implementasi Pembelajaran Sentra Persiapan Pada Anak Kelompok Bermain 

Di PAUD Terpadu Zaki’s Club Gemolong Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran sentra persiapan pada anak 

kelompok Bermain di PAUD Terpadu Zaki’s club Gemolong Tahun 

Ajaran 2015/2016? 
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2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi 

pembelajaran sentra persiapan pada anak kelompok Bermain di Terpadu 

Zaki’s club Gemolong Tahun Ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran sentra persiapan pada 

anak kelompok Bermain di PAUD Terpadu Zaki’s club Gemolong secara 

khusus bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran sentra persiapan pada anak 

kelompok Bermain di PAUD Terpadu Zaki’s club Gemolong Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi 

pembelajaran sentra persiapan pada anak kelompok Bermain di PAUD 

Terpadu Zaki’s club Gemolong Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini juga memiliki 

beberapa manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang pendidikan di taman kanak-kanak, 

terutama dalam model pembelajaran sentra/BCCT. 

b. Mengetahui model-model pembelajaran sentra ditaman kanak-kanak 

yang dapat menambah perkembangan anak. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala PAUD 

Dapat dijadikan refrensi dalam melaksanakan pembelajaran 

sentra/BCCT. 

b. Bagi guru 

Dapat membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran 

sentra/BCCT yang bervariasi dan lebih banyak dapat meningkatkan 

potensi yang dimiliki oleh setiap anak. 

c. Bagi Orangtua 

Penelitian ini bagi orangtua diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan tentang pembelajaran sentra yang dilakukan 

oleh guru PAUD.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pembelajaran BCCT dalam pendidikan anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


