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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kegiatan belajar anak yang usianya masih dini 

terjadi hubungan di antara anak, orang tua, atau orang 

lain yaitu hubungan yang dilakukan di dalam suatu 

lingkungan agar tugas perkembangan dapat dicapai. 

Hubungan yang dibina tersebut merupakan faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan dalam pembelajaran. 

Hal ini disebabkan komunikasi di antara mereka dapat 

mencerminkan suatu hubungan di antara anak. Sebagai 

pendidikan yang paling mendasar, kelompok bermain 

dilaksanakan oleh perorangan, orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sasaran utama 

kelompok bermain akan terus selalu ada, yaitu sebagai 

konsekuensinya harus ada proses kemajuan.  

Kejayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

kesanggupan bangsa tersebut menyambut perubahan 

dunia. Pada saat menyiapkan generasi masa depan yang 

berkualitas serta memiliki daya saing antar pribadi, 

bangsa yang maju menginginkan Kelompok Bermain 

harus dikelola secara professional dan bertanggung jawab, 
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dengan adanya dukungan dari semua pihak yaitu orang 

tua, masyarakat, maupun pemerintah dan memperoleh 

pengalaman yang berarti, sehingga kegiatan belajar dapat 

berlangsung dengan lancar (Lestari, 2005:41). 

Saat ini kelompok bermain menggunakan model-

model pembelajaran yang berbeda-beda karena 

disesuaikan dengan karakter peserta didik pada 

lingkungan di masing-masing sekolah. Model 

pembelajaran BCCT sudah dikenalkan kepada guru-guru 

pengajar di TK. Negara Amerika Serikat sudah 

mengembangkan model BCCT di Creative Pre-School 

Florida yang saat ini sudah diadopsi oleh Indonesia yang 

dinamakan dengan model Sentra dan Lingkaran.  

Model pembelajaran BCCT dirasakan mampu untuk 

mendorong seluruh kemampuan cara berpikir yang 

dimiliki oleh peserta didik dapat keluar untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dialami dalam 

kehidupannya yaitu melalui bermain yang dapat 

diarahkan serta sistematis pada saat pelaksanaannya. 

Model BCCT ini mampu membuat peserta didik agar 

kemampuannya untuk berkreasi semakin meningkat, 

aktif, dan dapat menggali pengalaman - pengalamannya 

sendiri. Hal ini sangat berbeda sekali dengan model klasik 

karena model pembelajaran ini hanya menghendaki 

peserta didik untuk mengikuti perintah guru, menirukan 
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guru, ataupun hanya dengan menghapal saja. Model 

pembelajaran Sentra merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak 

untuk bermain secara aktif di dalam setiap sentra main 

(Khairuddin, 2015:45). 

Salah satu TK yang sudah menerapkan model 

pembelajaran BCCT adalah TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

diperoleh informasi bahwa TK tersebut telah melaksanakan 

model pendekatan BCCT sejak tahun pelajaran 2006/2007. 

Sehingga TK Kristen 03 Eben Haezer menjadi salah satu 

penggerak pembelajaran dengan model pendekatan BCCT 

untuk TK-TK lain di Salatiga. Tidak semua TK-TK di 

Salatiga dapat menerapkan model pembelajaran BCCT 

dalam pembelajarannya. Hal ini dapat terjadi karena 

sarana dan prasarana masih dirasa belum siap atau kurang 

lengkap. Pelaksanaan model pendekatan BCCT di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga disesuaikan dengan apa 

yang diperlukan peserta didik, sehingga anak bermain 

sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan guru hanya 

akan membantu ketika anak mengalami kesulitan. 

Sedangkan untuk beberapa TK di Salatiga khususnya yang 

ada di Kecamatan Tingkir, pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT masih terdapat sedikit kendala dengan 
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fasilitas sekolah yang masih belum tersedia dengan 

lengkap. 

Pada saat wawancara dengan Kepala Sekolah TK 

Kristen 03 Eben Haezer pada tanggal 6 Juli 2016 diperoleh 

informasi bahwa dalam proses pelaksanaan model 

pendekatan BCCT masih terdapat beberapa masalah yang 

dihadapi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

sekolah dalam hal ini pendidik yang merupakan tenaga 

pengajar memiliki administrasi terlalu banyak sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dirasa 

kurang dan kreasi guru dalam pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT dalam proses belajar dan mengajar 

juga masih belum maksimal. Hal ini dapat menyebabkan 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah bersifat 

campuran, sehingga belum sepenuhnya menggunakan 

model dengan pendekatan BCCT (sentra dan lingkaran). 

Permasalahan ini apabila dibiarkan maka dapat 

mempengaruhi kualitas pembelajaran.  

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT bertujuan 

untuk pendekatan alternatif terhadap Pendidikan Anak 

Usia Dini. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu 

mengimpuls serta mengaktifkan peserta didik supaya 

menemukan kenyamanan saat pembelajaran dengan model 

pembelajaran BCCT pada TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga. Seharusnya pelaksanaan model pembelajaran 
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BCCT diterapkan dan disesuaikan dengan standar mutu, 

pelaksanaan yang benar, dan sesuai dengan pedoman-

pedoman yang ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mandasari (2011), 

dengan judul “Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran 

BCCT Sebagai Upaya Peningkatan Multiple Intelegences 

Pada Anak Usia 2 – 4 Tahun di Paud Az-Zahrah Surabaya” 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor penghambat pada 

saat pelaksanaan model pembelajaran BCCT adalah kreasi 

guru yang masih banyak menggunakan patokan daripada 

menciptakan sesuatu yang lebih modern serta inovatif, dan 

masih kurangnya ragam main pada saat pembelajaran 

yang dilakukan di dalam kelas, serta kurikulum yang 

sering kali berubah-ubah. Sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Sary (2014), dengan judul 

“Manajemen Pembelajaran Sentra Dan Lingkaran Pada 

PAUD Subulussalam Kota Banda Aceh” menunjukkan 

bahwa guru dalam merencanakan pembelajaran disusun 

pada saat rapat awal semester guru-guru, sedangkan untuk 

pelaksanaan pembelajarannya hanya dipusatkan pada 

sentra-sentra bermain saja, dan evaluasi pembelajaran 

sentra dilakukan pada saat peserta didik datang ke sekolah 

hingga sampai sepulang sekolah.  

Dengan latar belakang di atas peneliti memandang 

penting untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan 
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model pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) 

menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, and 

Product) dengan penelitian mengenai “Evaluasi Penerapan 

Model Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, diajukan rumusan permasalahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konteks penerapan model pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga? 

2. Bagaimana masukan penerapan model pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga? 

3. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga? 

4. Bagaimana produk penerapan model pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time untuk meningkatkan 
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mutu pembelajaran di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dalam penelitian evaluasi ini adalah 

memberi masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga. Tujuan utama itu akan dicapai melalui 4 (empat) 

tujuan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengevaluasi konteks penerapan model 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga? 

2. Untuk mengevaluasi masukan penerapan model 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga? 

3. Untuk mengevaluasi proses penerapan model 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga? 

4. Untuk mengevaluasi produk penerapan pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time untuk meningkatkan 
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mutu pembelajaran di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa 

menambah ide, pemikiran ilmiah dalam bidang 

manajemen pembelajaran khususnya tentang model 

pembelajaran BCCT guna menunjang pencapaian 

tujuan sekolah terkhusus dalam meningkatkan 

kualitas peserta didik. Dalam hal ini diharapkan 

penelitian bisa digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya sebagai teoritis yang sesuai 

dengan objek yang akan diteliti. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

sekolah yaitu model pembelajaran BCCT diarahkan 

dapat menambah informasi baru dan meningkatkan 

keterampilan guru. Sedangkan untuk Yayasan 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta didik 

sehingga akan berdampak pada meningkatnya 

dukungan dana yang dibutuhkan dalam proses 

belajar mengajar di sekolah 


