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2.1. Perilaku Prososial 

2.1.1. Pengertian Perilaku Prososial 

Menurut Omrood (2008: 132) “Perilaku prososial adalah perilaku yang ditunjukkan untuk 

memberikan manfaat bagi orang lain, lebih dari bagi diri sendiri.”Hal ini sejalan dengan Ulutas 

& Aksoy (2009: 39) yang menyatakan bahwa “Prosocialis sharing something with another 

person, showing wilingness to cooperate, helpingand comforting someone in distress are pro-

social behaviours that refer to voluntarybehaviour intended to benefit another person (Miller, et 

all., 1991; Eisenberg, et all.,1992; Scourfield, et all., 2004).” dapat dijelaskan bahwa perilaku 

prososial adalah perilaku berbagi sesuatu dengan orang lain, menunjukkan kesediaan untuk 

bekerjasama, membantu dan menghibur seseorang dalam kesusahan (empati) adalah perilaku 

prososial yang merujuk pada perilaku sukarela yang dimaksudkan untuk menguntungkan orang 

lain. 

Menurut Beaty (2013: 184) , kerjasama pada anak usia dini termasuk bergiliran, 

bergantian menggunakan mainan, peralatan, atau kegiatan, memenuhi permintaan, mengordinasi 

tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan, menerima ide-ide anak-anak lain, bernegosiasi, dan 

berkompromi dalam bermain Studi Kakavoulis3(Ulutas & Aksoy, 2009: 40) menunjukkan 

bahwa penghiburan dan bekerja samadiamati lebih sering dilakukan daripada berbagi dan 

membantu pada anak-anak Yunani. 

Empati merupakan kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau 

pengalaman orang lain yang diwujudkan dengan bentuk membantu dan menghibur seseorang 

dalam kesusahan. Suyadi (2010:120) menyatakan bahwa anak usia 5-6 sudah mampu memahami 

perasaan orang lan seperti marah, malu, takut, sejalan dengan Ormrod (2008:134) yang 

menyatakan bahwa empati anak meningkat terhadap individu –individu yang belum dikenal, 

yang menderita atau berkekurangan dan juga hasrat untuk menolong orang lain pun meningkat. 

Menurut Biefhof (Rahman, 2013: 229) Perilaku prososial terbentuk pada usia anak 

berumur 2 tahun. Karena pada usia ini anak sudah mempunyai kemampuan perspektive talking, 

mempunyai kemampuan mengenali diri sendiri dan sudah mampu menunjukkan respon ketika 

melihat seseorang menderita. 



 

2.1.2. Macam –Macam Perilaku Prososial Anak Kelompok Bermain. 

Perilaku prososial untuk anak Kelompok Bermain menurut Permendiknas no.137 tahun 

2014 mengatakan ada 3 macam perilaku prososial. Perilaku prososial ini meliputi : membangun 

kerjasama, memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) dan meminjam dan 

meminjamkan mainan.Membangun kerjasama yang dimaksud  adalah anak mampu untuk 

bermain bersama dengan teman dan terciptanya hubungan yang kooperatif antara anak satu 

dengan lainnya. Contohnya, anak mampu membuat bangunan gedung bekerjasama dengan 

temannya. Memahami adanya perbedaan perasaan yang dimaksud adalah anak mampu untuk 

membedakan perasaan senang, takut, cemas, marah dan sedih. Contohnya : anak mampu 

mengekspresikan perasaan gembira dengan raut muka ceria dan senyuman yang lebar. 

Meminjam dan meminjamkan mainan yang dimaksud adalah saat anak bermain  bersama 

temannya maka sikap yang muncul anak akan berbagi mainan dengan temannya. Contohnya : 

saat  anak menggambar dengan menggunakan krayon lalu temannya tidak membawa krayon 

maka anak tersebut akan meminjamkan krayonnya kepada temannya.  

 

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Prososial 

Faktor –faktor yang mempengaruhi perilaku prososial adalah pola asuh orangtua dan 

peran keluarga sebagai model dan sumber patokan dari perilaku prososial. Selain itu, interaksi 

dengan teman sebaya juga menyediakan kesempatan bagi anak untuk berperilaku prososial 

maupun menerima perilaku prososial dan merupakan sumber penting feedback (Killen & 

Smetana, 2006 : 562). Budaya dan sistem pendidikan sekolah juga berpengaruh terhadap 

perkembangan perilaku prososial anak usia dini. 

Menurut Staub (Wulandari, 2012: 24) faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

melakukan prososial yaitu: pemerolehan diri, norma-norma, dan empati.Sedangkan Ulutas dan 

Aksoy (2009: 39) faktor yang mempengaruhi perilaku prososial ini terbagi menjadi 2 yaitu faktor 

individu dan lingkungan. Faktor individu meliputi faktor gender, temperant, dan usia. Sedangkan 

faktor lingkungan berupa: karakter anak yang dibentuk oleh lingkungan sekitarnya, budaya, gaya 

orang tua, saudara, teman,program sekolah dan guru. Faktor penyebab perilaku prososial ini, 

sejalan dengan studi(Buckley & Anderson, 2006; Greitemeyer 2010: 28) yang menyatakan 

bahwa media memberikan pengaruh sesuai dengan isi media tersebut maupun juga studi 



Poorthuis, etall. (2012: 378) bahwa anak-anak cenderung akan menampilkan perilaku prososial 

kepada anak yang dekat dengannya maupun yang mereka kenal. Sejalan dengan Guzman et al 

(Ulutas dan Aksoy, 2009: 40) menunjukkan bahwa anak-anak Filipina yang secara keseluruhan 

lebih sosial terhadap saudara, sementara anak-anak Amerika menunjukkan perilaku yang lebih 

prososial terhadap yang bukan kerabat dan anak-anak Turki dan australia adalah serupa pada 

tingkat perkembangan sosial prososial.  

 

2.1.4. Indikator Perilaku Prososial Anak Usia Dini 

Menurut Permendikbud no. 137 tahun 2014   ada tiga macam perilaku prososial anak usia 

3-4 tahun yaitu membangun kerjasama, memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya 

tidak) dan meminjam dan meminjamkan mainan. Membangun kerjasama yang dimaksud  adalah 

anak mampu untuk bermain bersama dengan teman dan terciptanya hubungan yang kooperatif 

antara anak satu dengan lainnya. Contohnya, anak mampu membuat bangunan gedung 

bekerjasama dengan temannya. Memahami adanya perbedaan perasaan yang dimaksud adalah 

anak mampu untuk membedakan perasaan senang,takut,cemas,marah dan sedih. Contohnya : 

anak mampu mengekspresikan perasaan gembira dengan raut muka ceria dan senyuman yang 

lebar.  

Meminjam dan meminjamkan mainan yang dimaksud adalah saat anak bermain  bersama 

temannya maka sikap yang muncul anak akan berbagi mainan dengan temannya. Contohnya : 

saat  anak menggambar dengan menggunakan krayon lalu temannya tidak membawa krayon 

maka anak tersebut akan meminjamkan krayonnya kepada temannya.  

 

 

2.2.  Model BCCT 

2.2.1. Pengertian Model BCCT 

Menurut Dodge (2012)model BCCT (Beyond Center  and Circle Time) adalah penataan 

dasar kurikulum yang komperhensif untuk membantu strategi guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan penerapan pendekatan perkembangan untuk menciptakan latar belakang 

program yang kaya  untuk anak  dalam mengembangkan kemampuannya agar lebih kreatif dan 

dapat berpikir kritis.  Tujuan dari model BCCT adalah untuk menciptakan strategi guru dalam 

mengelola lingkungan belajar anak yang komperhesif  dan  dapat membangun kreativitas dan 



pola berpikir yang kritis.  Tokoh yang menciptakan model tersebut adalah Dr.Pamela Phelps  

dari florida dan dikembangkan oleh Diane Trister Dodge  pada tahun 1978-sekarang. 

BCCT (Beyond Centers and Circle Time) menurut Creative Center For Childhood 

Reseacrh/ CCCRT,2005:1) adalah sebuah rancangan kurikulum berbasis bermain yang 

menyediakan peluang pengembangan ide-ide kreatif, penuh kasih, penuh permainan dan 

berbagai pengalaman stimulasi untuk anak usia lahir sampai taman kanak-kanak. Sujiono 

(2009:216) mengemukakan model pembelajaran BCCT (Beyond Centers and Circle Time) 

adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang 

merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktik.  Depdiknas (2005)  mengenal 

metode BCCT (Beyond Centers and Circle Time) atau yang biasa disebut dengan “SELI” 

(Metode Sentra dan Lingkaran) atau sekarang lebih dikenal dengan model pembelajaran sentra 

adalah metode yang digunakan untuk melatih perkembangan anak dengan mengunakan metode 

bermain yang berfokus pada anak. 

Menurut  Sujiono (2011: 216) bahwa Beyond Center and Circle Time adalah suatu 

metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan 

perpaduan antara teori dan dalampraktik. Tujuan dari BCCT adalah untuk merangsang seluiruh 

aspek kecerdasan anak (kecerdasan jamak) melalui bermain terarah, menciptakan setting 

pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif dan terus berpikir dengan menggali 

pengalamannya sendiri, dan berpusat pada sentra – sentrakegiatan dan saat anak berada dalam 

lingkaran bersama pendidik.  

2.2.2.  Ciri –ciri   Model BCCT 

Menurut Rusmawati (2009) ciri –ciri dari metode Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) adalah pembelajaran berpusat pada anak, menempatkan setting lingkungan bermain 

sebagai pijakan awal yang penting , memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk 

aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri.  Di dalam penerapan metode ini terdapat 

empat  tahapan  pijakan pengalaman bermain yaitu pijakan lingkungan bermain ,pijakan sebelum 

bermain , pijakan saat bermain dan  pijakan setelah bermain.  Di sini peran guru adalah sebagai 

fasilitator,motivator dan evaluator, kegiatan anak berpusat di sentra-sentra yang berfungsi 

sebagai pusat minat, memiliki standar prosedur operasional yang baku, pemberian pijakan 

sebelum dan setelah anak bermain dilakukan dalam posisi duduk melingkar.  Dalam setiap sentra 

terdapat tiga jenis main yaitu main sensori,main pembangunan dan main peran  



 Sedangkan menurut  Yuniarti (2009: 16) Ciri –ciri dari model BCCT adalah sebagai 

berikut : 

1. Menjadikan kegiatan bermain sebagai kegiatan inti. Anak belajar melalui permainan dengan 

pengelolaan yang tertata dan terarah. 

2. Menggunakan model sentra atau center sebagai pusat kegiatan atau pembelajaran anak dengan 

menyediakan kegiatan bermain yang mencakup tiga jenis main yaitu main sensori,main 

pembangunan dan main peran serta mencakup keaksaraan. 

3. Adanya saat lingkaran atau circle time. 

4. Adanya pijakan –pijakan yang mengarah ke tahap perkembangan anak. 

5. Main proses ke nyata (dari bermain simbol ke nyata/konkret ke abstrak) 

6. Memperhatikan intensitas dan destinitas saat bermain. 

7. Membangun kemandirian dengan memperhatikan hubungan sosial. 

8. Potensi ,minat dan kebutuhan anak dioptimalkan (anak berkesempatan untuk memilih)   

9. kegiatan pembelajaran berpusat pada anak guru hanya sebagai fasilitator saja. 

 

2.2.3.  Macam –Macam Sentra pada Model BCCT  

  Menurut  Latif dkk (2013:124) menyatakan ada enam  sentra yang dikembangkan oleh  

Pamela Phelps, yaitu :  

a. Sentra Persiapan   

Sentra persiapan merupakan sentra tempat bekerja dan memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengembangkan kognisi, motorik halus dan keaksaraannya yang diorganisasikan 

oleh guru dan fokus pada kegiatan-kegiatan matematika, membaca, dan menulis. Sentra ini 

difokus pada kesempatan untuk mengurutkan ,mengklasifikasikan, membuat pola-pola dan 

mengorganisasikan alat-alat dan bahan kerja, termasuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung. 

Contoh, anak mengurutkan angka dari yang besar sampai yang kecil, atau sebaliknya, 

menyusun benda dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Contoh lainnya, 

mengklasifikasikan benda-benda sewarna, Benda-benda yang sama bentuknya, benda-benda 

yang sama ukurannya, benda yang sama bentuk, warna dan ukurannya. Membuat pola-pola, 

menggunting pola, dan menjadikannya suatu karya sesuai dengan apa yang anak persepsikan dari 

pola-pola yang mereka buat.  



b. Sentra Balok  

Sentra balok memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan 

sistematika berfikir dengan menggunakan media pembangunan terstruktur. Tujuan dari sentra 

balok ini adalah membantu anak dalam meningkatkan kemampuan konstruksi mereka dari 

membuat susunan garis lurus ke atas ke representasi nyata dan dari bermain sendiri ke 

kemampuan bekerja dalam kelompok kecil, merencanakan, dan membangun.  

c. Sentra Main Peran  

Sentra main peran besar adalah sentra yang memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan pengertian mereka tentang dunia disekitarnya, kemampuan berbahasa, 

keterampilan mengambil sudut pandang dan empeti melalui main peran yang mengalirkan 

knowledge pada anak. Tujuan khusus dari sentra main peran besar ini adalah  mengembangkan 

kemampuan interaksi dan membangun rasa empati, mengambil sudut pandang spasial,  dan 

afeksi.  

 

d. Sentra Bahan Alam  

Sentra bahan alam adalah sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk 

berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan untuk mendukung sensorimotor, self 

control, dan sains.Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada anak untuk membangun 

kemampuan dengan berbagai macam bahan atau dengan bahan-bahan yang berbeda, memberi 

kesempatan anak mendapatkan pengalaman sensorimotor yang kaya dan  membangun kontrol 

diri. 

e. Sentra Seni   

Sentra seni merupakan sentra yang memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan dan berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan 

seni, seperti: lem, gunting, krayon, cat, clay, playdough. Tujuan dari sentra seni adalah  

memberikan pengalaman proses kerja yang bermutu, bukan menghasilkan suatu karya seni  , 

anak mendapatkan kesenangan dari eksplorasi warna, ketrampilan motorik halus dan proses 

kreativitas , dan membangun kemampuan dasar-dasar seni.  

f. Sentra Imtaq   

Sentra imtaq merupakan sentra yang memberikan kesempatan kepada anak pembelajaran 

nilai-nilai, aturan-aturan agama, sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan 



melalui pembiasaan sehari-hari pada kegiatan main anak. Sentra imtaq ini fokus mendukung 

anak untuk mengenal dan membangun konsep-konsep Al-Qur‟an dan Hadis. Tujuan dari sentra 

imtaq ini adalah memberikan kesempatan pada anak untuk memainkan berbagai macam alat 

main dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar mereka memilih dengan arahan diri dan 

menggunakan alat dengan ukuran sesungguhnya serta membangun konsep diri sebagai seorang 

muslim. 

2.2.4. Langkah –langkah Penggunaan Model BCCT 

Metode Beyond Centers and Circles Time (BCCT) atau metode SELING dirancang 

dalam bentuk sentra-sentra misalnya: sentra bahan alam ,sentra bermain peran mikro, sentra 

bermain peran makro, sentra rancang bangun, sentra persiapan, sentra seni dan kreatifitas, sentra 

musik dan olah tubuh, sentra Ilmu danTeknologi (IT), dan Iain-lain. Setiap guru bertanggung 

jawab pada10-12 murid saja dengan Moving Class, sesuai dengan sentra gilirannya. Metode 

SELING ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak (multiple intelligences), 

metode SELING memandang bermain sebagai wahana yang paling tepat dan satu–satunya 

wahana yang paling tepat diantara metode-metode yang ada, karena disamping menyenangkan, 

bermain dalam setting ini dapat menjadi wahana untuk berpikir aktif, kreatif dan bertanggung 

jawab.  

Menurut Depdiknas (2006:4), langkah –langkah pelaksanaan metode Beyond Centers and 

Circles Time (BCCT) diantaranya: 

a. Pijakan Pengalaman Sebelum Bermain: (15 menit) 

1. Guru dan anak duduk melingkar. Guru memberi salam pada anak-anak, menanyakan kabar 

anak-anak. 

2. Guru meminta anak-anak untuk memperhatikan siapa saja yang tidak hadir pada saat itu 

(mengecek kehadiran). 

3. Berdoa bersama, mintalah anak secara bergilir siapa yang akan memimpin doa pada saat itu. 

4. Guru menyampaikan tema pada saat itu dan dikaitkan dengan kehidupan anak. 

5. Guru membacakan buku yang terkait dengan tema. Setelah membaca selesai, guru 

menanyakan kembali isi cerita. 

6. Guru mengaitkan isi cerita dengan kegiatan bermain yang akan dilakukan anak. 

7. Guru mengenalkan semua tempat dan alat bermain yang sudah disiapkan. 



8. Dalam memberi pijakan, Guru harus mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul 

pada anak sesuai dengan rencana belajar yang sudah disusun. 

9. Guru menyampaikan bagaimana aturan main (digali dari anak), memilih teman main, 

memilih mainan, cara menggunakan alat-alat permainan, kapan memulai dan mengakhiri 

permainan, serta merapikan kembali alat yang sudah dimainkan. 

10. Guru mengatur teman bermain dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih 

teman mainnya. Apabila ada anak yang hanya memilih anak tertentu sebagai teman 

mainnya, maka guru dianjurkan agar menawarkan si anak untuk menukar teman mainnya. 

11. Setelah anak siap untuk bermain, Guru mempersilahkan anak untuk mulai bermain. Agar 

tidak berebut serta lebih tertib, Guru dapat menggilir kesempatan setiap anak untuk mulai 

bermain, misalnya berdasarkan warna baju, usia anak, huruf depan anak, atau cara lainnya 

agar lebih teratur. 

b. Pijakan Pengalaman Selama Anak Bermain: (60 menit) 

1. Guru berkeliling diantara anak-anak yang sedang bermain. 

2. Memberi contoh cara bermain pada anak yang belum bisa menggunakan bahan/alat 

permainan. 

3. Memberi dukungan berupa peryataan positif tentang pekerjaan yang dilakukan anak. 

4. Memancing dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara bermain anak. Pertanyaan 

terbuka artinya pertanyaan yang tidak cukup dijawab ya atau tidak saja, tetapi banyak 

kemungkinan jawaban yang dapat diberikan anak. 

5. Memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan. 

6. Mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain, sehingga anak kaya akan pengalaman 

bermain. 

7. Mencatat hal-hal yang dilakukan anak (jenis permainan, tahap perkembangan, tahap sosial, 

dll.). 

8. Mengumpulkan hasil kerja anak. Jangan lupa mencatat nama dan tanggal di lembar kerja 

anak. 

9. Bila waktu tersisa tinggal 5 menit, guru memberitahukan pada anak-anak untuk bersiap-siap 

menyelesaikan kegiatan. 

 

c. Pijakan Pengalaman Setelah Bermain: (30 menit) 



1. Bila waktu bermain habis, guru memberitahukan saatnya membereskan segala sesuatunya.  

Membereskan alat dan bahan yang telah digunakan dengan melibatkan anak-anak. 

2. Bila anak belum terbiasa untuk membereskan, guru bisa membuat permainan yang menarik 

agar anak ikut membereskan. 

3. Saat membereskan, guru menyiapkan tempat yang berbeda untuk setiap jenis alat, sehingga 

anak dapat mengelompokkan alat bermain mereka sesuai dengan tempatnya. 

4. Bila bahan permainan telah dirapikan kembali, satu orang guru membantu anak 

membereskan baju mereka (menggantinya bila basah), sedang guru lainnya dibantu orangtua 

membereskan semua mainan hingga semuanya rapi di tempatnya. 

5. Bila anak sudah rapi, mereka diminta duduk melingkar bersama guru. 

6. Setelah semua anak duduk dalam lingkaran, guru menanyakan pada setiap anak kegiatan 

bermain yang tadi dilakukannya. Kegiatan menanyakan kembali (recalling) melatih daya 

ingat anak dan melatih anak mengemukakan gagasan dan pengalaman mainnya (memperluas 

perbendaharaan kata anak). 

 

d. Makan Bekal Bersama 

Menurut Erik Erikson usia dini merupakan masa pembentukan dasar-dasar kepribadian 

seseorang. Kepribadian yang terbentuk saat usia dini akan menjadi karakter yang sulit diubah 

hingga masa dewasanya. Pembentukan kepribadian membutuhkan waktu yang lama melalui 

pembiasaan-pembiasaan serta proses imitasi dari lingkungannnya. Makan bekal bersama 

merupakan salah satu kegiatan yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan 

pembiasaan anak. Langkah-langkah yang bisa mengarahkan anak pada pembiasaan tersebut 

adalah: 

1. Usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama. Jenis makanan berupa kue atau 

makanan lainnya yangdibawa oleh masing-masing anak. Sekali dalam satu bulan 

diupayakan ada makanan yang disediakan untuk perbaikan gizi. 

2. Sebelum makan bersama, guru mengecek apakah ada anakyang tidak membawa makanan. 

Jika ada tanyakan siapa yangmau memberi makan pada temannya (konsep berbagi). 

3. Guru memberitahukan jenis makanan yang baik dan kurang baik. 

4. Jadikan waktu makan bekal bersama sebagai pembiasaantata cara makan yang baik. 



5. melibatkan anak untuk membereskan bekas makanan dan membuang bungkus makanan ke 

tempat sampah.  

 

 

Kegiatan Penutup 

Setelah semua anak berkumpul membentuk lingkaran, guru dapat mengajak anak 

menyanyi atau membaca puisi. Guru menyampaikan rencana kegiatan minggu depan, dan 

menganjurkan anak untuk melakukan permainan yang sama dirumah masing-masing. Guru 

meminta anak yang sudah besarsecara bergiliran untuk memimpin doa penutup. Untuk 

menghindari anak berebut giliran saat pulang, digunakan urutan berdasarkan warna baju, usia, 

atau cara lain untuk keluar dan bersalaman lebih dahulu. 

 

2.2.5. Manfaat Penggunaan Model BCCT 

 Sujiono (2011: 90 ) mengatakan bahwa manfaat dari penggunaan model BCCT adalah 

anak dapat menjadi pembelajar yang aktif,anak belajar melalui sensori dan panca indera , anak 

dapat membangun pengetahuannya sendiri, anak dapat berpikir melalui benda konkret dan anak 

belajar melalui lingkungan. Anak dapat menjadi pembelajar yang aktif maksudnya adalah 

kegiatan pembelajaran berpusat pada anak (student center) yang membuat anak menjadi lebih 

aktif untuk belajar. Anak belajar melalui sensori dan panca indera maksudnya adalah anak –anak 

belajar melalui sensorimotor dengan menggunakan panca indera seperti mata untuk 

melihat,telinga untuk mendengarkan, hidung untuk mencium,lidah untuk meraskan dan kulit 

untuk meraba. Anak dapat membangun pengetahuannya sendiri  maksudnya adalah anak –anak 

dapat membangun pengetahuannya melalui kegiatan bermain dengan jenis –jenis mainan yang 

disiapkan oleh guru melalui daya pikir dan daya imajinasinya. Anak dapat berpikir melalui benda 

konkret maksudnya anak akan mudah mengerti dan paham melalui benda yang konkret daripada 

yang abstrak. Anak belajar melalui lingkungan maksudnya adalah anak belajar sesuatu itu dari 

lingkungan sekitar baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. 

 

 

 

 



 

2.2.6. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penggunaan Model BCCT 

Suyadi (2010: 245), mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penggunaan model Beyond Center and Circle Time (BCCT), meliputi: 1) keseluruhan proses 

pembelajaran berdasarkan pada teori dan empiris, 2) setiap jenis permainan harus ditujukan 

untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak atau multipleintelligences, 3)lingkungan 

bermain, termasuk sentra dan pijakan harus mampu menstimulasi gerak aktif anak dan pemikiran 

kreatif peserta didik, 4) menggunakan standar operasional yang baku dalam proses bermain atau 

pembelajaran, 5) pendidik hendaknya sesering mungkin mengikuti berbagai pelatihan dan 

seminar yang berkaitan dengan pembuatan alat permainan 

edukatif dan inovasi di bidang permainan, terutama ketika mempraktikkan penggunaan model 

Beyond Center and Circle Time (BCCT). 

 

2.3. Kajian Penelitian Relevan 

Studi Poorthuis, dkk (2012: 378) mengatakan bahwa anak-anak cenderung akan 

menampilkan perilaku prososial kepada anak yang dekat dengannya maupun yang anak kenal. 

Anak akan lebih dapat membangun kerjasama dengan anak yang lebih dekat karena anak akan 

merasa lebih nyaman dan aman daripada dengan anak yang belum dikenalnya. Anak akan 

cenderung pasif dengan anak yang belum dikenalnya karena anak merasa tidak nyaman dan takut 

bila mengajak kerjasama anak yang tidak kenal belum mau. Lalu anak akan mudah untuk 

memahami perbedaan perasaan anak yang dikenalnya daripada anak yang belum dikenalnya. 

Kemudian anak akan merasa nyaman bila meminjam atau meminjamkan mainan dengan anak 

yang dikenalnya karena ada rasa percaya yang lebih dibandingkan dengan anak yang belum 

dikenalnya karena anak masih mempunyai rasa malu. 

Hasil penelitian Indriati (2013) dengan judul  penelitian  “ Pengaruh Pendekatan Beyond 

Centers And Circle Time (Bcct) Untuk Meningkatkan Kemampuan Sosialisasi Siswa Kelompok 

A Paud Terpadu Nurul Dzikri” mengemukakan bahwa Pendekatan model BCCT dapat 

mempengaruhi sosialisasi anak seperti kemampuan berinteraksi, saling berbagi, menunjukkan 

perilaku empati, menunjukkan sikap tanggung jawab dan bekerja sama dengan teman sebaya di 

semua sentra. Dalam hal ini Pengaruh model BCCT dalam  meningkatkan perilaku sosial itu 

terbukti dengan itu anak-anak telah berkembang dalam aspek sosial emosional terutama dalam 



hal perilaku prososial seperti anak dapat membangun kerjasama dengan anak lain, anak akan 

dapat lebih memahami adanya perbedaan perasaan dengan anak lain dan anak akan menunjukan 

empatinya kepada anak lain melalui meminjam dan meminjamkan mainan tanpa memandang 

siapa yang meminjamnya. 

 

 2.4. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

                      Variabel X                                                                    Variabel Y 

 

 

 

      Model pembelajaran model BCCT terdiri dari 4 pijakan yaitu pijakan lingkungan main 

,pijakan sebelum main, pijakan saat main dan pijakan sesudah main. Pijakan lingkungan main 

adalah pijakan dimana seorang guru harus dapat menata lingkungan main anak supaya anak 

dapat berkembang dari aspek sosial emosionalnya maka dari itu pijakan lingkungan main 

sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak secara sosial emosional terutama dalam hal 

perilaku prososial anak seperti bekerjasama dengan anak lain, mengetahui perasaan anak lain dan 

dapat berbagi dengan teman lain baik itu berbagi makanan ataupun mainan. Pijakan sebelum 

main adalah pijakan dimana seorang guru memberikan kesempatan kepada untuk dapat 

bersosialisasi dengan temannya seperti menentukan peraturan dalam sentra , dan pengenalan 

jenis main anak dan hal tersebut pasti akan mempengaruhi perilaku anak terutama perilaku 

prososial seperti bekerjasama yaitu dari hal memilih teman bermain,anak juga dapat menghargai 

pendapat teman dalam mengungkapan suatu pendapat. Pijakan saat main adalah pijakan dimana 

anak –anak akan bermain bersama teman . Hal ini jelas akan mempengaruhi perilaku prososial 

anak seperti bekerjasama, mengetahui perasaan anak lain dan dapat berbagi mainan  dengan anak 

yang lain. Pijakan sesudah main dimana anak akan ditanya tentang perasaan anak ketika 

bermain,penyelesaian sebuah masalah ketika bermain, hal ini jelas akan mempengaruhi perilaku 

prososial anak karena anak akan tahu cara untuk bekerjasama dengan teman,mengetahui 

perasaan anak lain dan dapat berbagi mainan dengan teman. 

Model BCCT Perilaku Prososial Mempengaruhi 



 

 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti data yang terkumpul (Arikunto, 2006:67). Hipotesis dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis Alternatif ( Ha): Model  BCCT sentra balokberpengaruh terhadap peningkatan 

perilaku prososial anak  

2. Hipotesis Nol (Ho) Model BCCT sentra balok tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

perilaku prososial anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


