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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hayat. Setiap 

manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun dia berada. 

Pendidikan juga sangat penting artinya, karena tanpa pendidikan manusia pada 

zaman sekarang tidak akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, 

bahkan mungkin juga lebih rendah, lebih jelek kualitasnya dan akan lebih buruk 

Akhlak perilakunya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa maju mundurnya 

atau baik buruknya peradaban masyarakat dari suatu bangsa di dunia akan 

ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat tersebut. 

Menuntut ilmu dalam agama Islam wajib bagi setiap ummat, baik laki-laki 

maupun perempuan, karena pendidikan dapat membentuk pribadi yang 

berkualitas, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, pendidikan 

mempunyai peran strategis dalam membentuk anak didik menjadi insan yang 

berkualitas, tidak saja dalam segi  kognitif,  afektif,  psikomotorik, tetapi juga 

aspek spiritual.  Hal ini membuktikan pendidikan mempunyai andil besar dalam 

mengarahkan anak didik untuk mengembangkan potensi dan bakat dalam dirinya. 

Melalui pendidikan juga akan tercipta pribadi seorang anak yang sholeh/sholihah, 

berkualitas dalam skill (ketrampilan), dan kognitifnya. 
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Anak adalah  makhluk ciptaan Allah SWT yang  hadir di tengah keluarga 

atas dasar fitrah.  Mereka menjadi sumber kebahagiaan keluarga yang harus dijaga 

dan dipertahankan kesuciannya oleh kadua orang tuanya dan seluruh anggota 

keluarga lainnya, guna kelestarian pertumbuhan kepribadian mereka secara 

totalitas. Berkenaan dengan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut terdapat 

dalam ( Q.S. At-Tahrim ayat 6). 

 

 

 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api  neraka yang bahan bakarnya adalah  manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar,  yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. (Q.S. AT-Tahrim : 6) 

Berdasarkan ayat tersebut,  Allah SWT memerintahkan kepada segenap 

manusia yang beriman, agar memelihara diri dan keluarganya dengan penuh 

tanggung jawab, agar terhindar dari bahaya dunia dan akhirat. Terutama pada 

anak-anak yang membutuhkan orang tua dalam pendidikan dan masa depannya 

kelak. 
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Tahun-tahun pertama kehidupan anak atau yang sering dikenal dengan 

Anak Usia Dini  (0-6 tahun)  merupakan masa yang sangat tepat untuk meletakkan 

dasar-dasar pengembangan kemampuan anak, karena usia dini  merupakan 

periode atau masa keemasan (the golden age) bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Selain gizi yang cukup beragam stimulus juga harus di 

berikan. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dan pendidik pada masa ini sangat 

penting,  baik untuk mengetahui, memahami dan mengerti perkembangan anak 

usia dini (Riyanto, 2005: 6-7). 

Masyarakat sementara ini berpendapat bahwa pendidikan baru bisa 

dimulai  setelah usia sekolah dasar (7 tahun)  ternyata anggapan itu tidak benar. 

Bahkan pendidikan yang dimulai Taman Kanak-Kanak (4-6 tahun) sebenarnya 

sudah terlambat. 

Menurut penelitian di bidang neurologi (Osbom, White, dan Blom) Pada 

usia 4 tahun pertama separuh kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, 

Artinya kalau pada usia  tersebut otak anak tidak mendapat rangsangan yang 

maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Secara 

keseluruhan sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan manusia sudah 

terbentuk, artinya kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah 30% setelah usia 4 

tahun hingga mencapai usia 8 tahun. Selanjutnya akan mencapai 100% setelah 

berusia 18 tahun. 

  Berdasarkan fakta tersebut maka  perkembangan jaringan otak manusia 

sekitar 80% terjadi pada masa usia dini,  sehingga diperlukan layanan pendidikan 



4 

 

 

 

yang sesuai agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, atau 

dilakukan upaya pendidikan yang meliputi program stimulasi, bimbingan,  

pengasuhan, dan kegiatan pembelajaran,  untuk mengembangkan berbagai potensi 

yang dimiliki anak yang diimplementasikan melalui perngembangan kurikulum. 

Dan yang lebih utama lagi bagaimana kurikulum itu dapat disosialisasikan pada 

pembelajaran dengan menggunakan  metode pembelajaran  yang tepat. 

Pelayanan pendidikan Anak Usia Dini telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah  “ Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirirnya, masyarkat, bangsa dan Negara” (pasal 1, butir 1).   

Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD)  adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan pekembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendididkan lebih lanjut  (pasal 1 butir 14).  Pendidikan anak usia dini 

diselenggarakkan sebelum jenjang pendidikan dasar (Pasal 28 ayat 1 ).  

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal atau informal ( Pasal 28 ayat 2 ).  Pendidikan anak usia dini pada jalur 
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nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), 

atau bentuk lain yang sederajat  (Pasal 28 ayat 4). 

Landasan Agama  juga menjadi dasar dalam penelitian ini diantaranya;  

pendidikan Luqman terhadap anaknya, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Luqman 

ayat 12-19,  yang meliputi antara lain:  (1) pembinaan jiwa orang tua (ayat 12);  

(2)  pembinaan iman dan tauhid  (ayat 13-16); (3) pembinaan akhlak                

(ayat 14, 15, 18, da 19); (4) pembinaan ibadah (ayat 17); dan pembinaan 

kepribadian dan sosial anak (ayat 16-17). Firman Allah dalam Q.S. al- Furqan: 74: 

“Orang-oarang yang menyatakan: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami 

pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan kami sebagai penyenang hati kami, 

dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. Menurut ayat ini 

bahwa untuk menyiapkan anak-anak yang qurrota a’yun  (menyenangakan hati) 

diperlukan azwaj  (pasangan-pasangan atau komponen-komponen pendidikan) 

yang kompak dan harmonis.(Q.S.An-Nahl: 78).  Dan Allah mengeluarkan kamu 

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.  

Ibnu Qayyim (dalam Muh. Suwaid 2003:19)  anak akan tumbuh menurut 

apa yang dibiasakan oleh pendidiknya ketika kecil.  Jika sejak kecil anak terbiasa 

marah, keras kepala, tergesa-gesa, dan mudah mengikuti hawa nafsu, 

serampangan,  tamak dan seterusnya,  maka akan sulit baginya untuk 

memperbaiki dan menjauhi hal-hal itu ketika dewasa. Seperti yang kita ketahui 

bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah  tanpa noda dan dosa,  
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seperti sehelai kain putih yang belum mempunyai motif dan warna. Oleh karena 

itu,  orangtualah yang akan memberikan warna terhadap kain putih tersebut. 

 Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Artinya: 

”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orangtuanyalah yang 

menjadikanya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi” ( H.R. Bukhari). 

Manusia yang paling tinggi statusnya adalah manusia yang paling mulia 

akhlak dan tinggi sifat  takwanya. Iman seorang muslim itu tidak sempurna 

apabila dia tidak memiliki akhlak yang mulia dan terpuji.  Hal ini dapat dilihat 

dari tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad  Saw, oleh Allah SWT  kepada 

manusia juga memperlihatkan kepentingan nilai akhlak dalam Islam, sebagaimana 

sabda Rasulullah s.a.w.: 

 

 
Artinya:  

“Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (H.R. 

Malik). 

 Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional yang tercantum dalam 

UUD 1945, mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem Pendididkan Nasional untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Akhlak Mulia 

dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa.  
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Landasan Filosofis juga merupakan salah satu yang melatarbelakangi 

penelitian ini ,  berdasarkan landasan filosofis, secara ontologis anak sebagai 

mahluk individu yang memiliki aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan 

antropologis. Dengan demikian pembelajaran di PAUD menggunakan konsep 

belajar sambil bermain (learning by playing), belajar dengan berbuat (learning by 

doing), belajar melalui stimulasi (learning by stimulating). 

 Isi kurikulum disusun dan dikembangkan untuk seluruh potensi anak yang 

berhubungan dengan spiritual, moral, dan nilai-nilai agama, sosial-emosional, 

kognitif, bahasa, estetika, fisik motorik, seni, keindahan dan keselarasan yang 

mengarah  pada kebahagiaan dalam kehidupan  anak sesuai dengan akar budaya 

setempat. 

Masa anak usia dini adalah masa terpenting dalam pembinaan akhlak, 

masa tersebut memiliki kelebihan yang tidak dimiliki  pada masa sebelum dan 

sesudahnya. Pada masa itulah seseorang pendidik atau orangtua memiliki peluang 

yang sangat besar dalam membentuk anak sesuai dengan apa yang diinginkannya.  

PAUD merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya 

menyiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas dalam 

menghadapi era globalisasi yang didasari oleh nilai-nilai moral 

agama.Pengembangan sikap perilaku dan nilai-nilai Agama juga merupakan 

bidang pengembangan yang harus dicapai terlebih dahulu sebelum bidang 

pengembangan yang lainnya. 
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Pelaksanaan kegiatan  pembelajaran pada Anak usia dini yang yang  sudah 

dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan PAUD masih banyak pembelajaran 

yang   berorientasi pada kemampuan intelektual. Bidang pengembangan yang 

berorientasi pada kemampuan calistung anak, padahal penentu utama yang dapat 

membantu  mengembangkan potensi yang dimiliki anak adalah bagaimana 

pendidikan agama  anak terbentuk sejak dini, terutama pendidikan akhlak.  

  Pendekatan pembelajaran pada anak usia dini berbeda dengan pendekatan 

pembelajaran pada anak tingkat remaja atau dewasa.  Pendekatan pembelajaran 

pada anak usia dini, merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat membantu 

anak dalam pemahaman pembelajaran dan anak dapat melakukan kegiatan 

pembelajarannya sendiri,  pendidik hanya sebagai fasilitator, dan motivator 

sehingga pembelajaran tersebut bermakna dalam kehidupan anak.  Dengan 

harapan  potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran  Sentra (BCCT). 

 Pada awalnya BCCT dikembangkan di Creative Pre- School Florida , 

Amerika Serikat,  kemudian diadopsi oleh Indonesia , dan yang pertama kali 

menerapkan model pembelajaran ini adalah sekolah Islam yang berada di Jakarta 

yaitu PAUD Istiqlal  dan Al-Falah  Jakarta. Dalam model ini anak distimulasi agar 

secara aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra 

pembelajaran. Yang paling penting seluruh kegiatan pembelajaran berfokus pada 

anak ,  sebagai subyek pembelajar adalah anak,  sedangkan guru  atau pendidik 

lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator dengan memberikan 
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pijakan-pijakan. Agar pembelajaran dapat membuahkan hasil yang optimal maka 

pendidik harus memahami konsep pendekatan ini secara utuh.  

 Model pembelajaran sentra/BCCT diterapkan di lembaga PAUD Restu 2 

Jalan Pandeglang 7 sejak tahun 2006, selama 1 tahun masih melaksanakan semi 

BCCT belum sepenuhnya melaksanakan BCCT secara utuh, tetapi  

menggabungkan dengan model pembelajaran sebelumnya..  Namun setelah 

menerapkan model tersebut walau masih semi BCCT  ternyata berdampak positif 

terhadap perkembangan anak. Sehingga tahun 2007 sampai sekarang terus 

dikembangkan.  

Pelaksanaan model  pembelajaran Sentra/BCCT  menggunakan sistem 

Moving Class, pembelajaran dilaksanakan dari sentra ke sentra,  sehingga tempat 

kegiatan anak berpindah-pindah.  Tidak hanya sekedar pergantian tempat namun 

guru/tutor juga berbeda sesuai dengan keahlian pendidik tersebut dalam 

mengelola sentra. Adapun sentra yang ada diantaranya : sentra persiapan,  sentra 

seni kreatifitas, sentra bermain peran,  sentra alam,  sentra balok,  dan sentra 

bahasa  dan  IT.  

Lembaga PAUD Terpadu Restu 2 adalah lembaga PAUD bercirikan islam 

yang lebih menekankan pendidikan Akidah dan Akhlak pada anak usia dini, oleh 

karena itu, lembaga tersebut  menambahkan sentra imtaq sebagai salah satu sentra 

yang memiliki peranan penting dalam pendidikan akhlak,  tidak menutupi 

kemungkinan bahwa pembelajaran dalam sentra yang lain, nilai- nilai akhlak 

terintegrasi dengan materi pembelajaran.    
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 Pembagian kelompok usia sangat penting untuk menentukan lama 

kegiatan berlangsung dan materi pembelajaran yang diberikan kepada anak.  

Pembagian Kelompok usia di PAUD Terpadu  Restu 2 sebagai berikut : 

Kelompok usia 2-3 tahun kegiatan berlangsung 2 jam, Kelompok usia 3-4 tahun 

kegiatan berlangsung selama 3 jam. Kelompok usia  4-6 tahun berlansung 3 jam. 

Disamping itu PAUD Terpadu Restu 2 juga mempunyai program Taman 

Penitipan Anak , kelompok usia 3 bulan  sampai dengan usia 7 tahun. 

 

B.  Rumusan masalah 

Berdasarkan  uraian  latar belakang di atas,  perumusan masalah penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana konsep perencanaan model pembelajaran sentra (BCCT) 

di PAUD Terpadu Restu2? 

2. Bagaiman proses pelaksanaan model pembelajaran Sentra (BCCT) di 

PAUD Terpadu Restu 2? 

3. Bagaimana model pembelajaran sentra (BCCT) terhadap 

pembentukan Akhlak Anak Usia Dini di PAUD Terpadu Restu 2? 
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C.  Tujuan  Penelitian 

1. Untuk dapat mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran 

sentra/ BCCT di PAUD Terpadu Restu2. 

2. Untuk dapat mendeskripsikan proses pelaksanaan model 

pembelajaran sentra/ BCCT di PAUD Terpadu Restu 2. 

3. Untuk dapat mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran 

sentra/BCCT  terhadap  pembentukan Akhlak anak di PAUD 

Terpadu Restu 2. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi bagi para pendidik di lembaga PAUD Islam 

terutama  pendidik yang ada di Restu 2, untuk lebih memperhatikan 

penanaman nilai-nilai Akhlak  kepada anak didik yang terintegrasi 

dengan kemampuan dasar yang ingin di kembangkan pada peserta 

didik 

b. Sebagai bahan informasi bagi lembaga PAUD Islam untuk   senantiasa 

mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan pembelajaran yang 

selama ini dilapangan masih kurang memperhatikan perkembangan 

anak. 

c. Memberikan informasi kepada pendidik agar  dalam pembelajaran 

memperhatikan semua aspek kemampuan yang ada pada anak tidak 



12 

 

 

 

secara terpisah, namun menjadi satu kesatuan potensi yang harus di 

kembangakan secara optimal. 

 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Memberikan konstribusi pemikiran untuk perbaikan pelaksanaan 

model pembelajaran pada anak usia dini, dan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan refleksi bagi pendidik dan pengelola  di PAUD 

Terpadu Restu 2 dan PAUD Kota Malang pada umumnya. 

 

E. Definisi Istilah 

 Beberapa istilah yang dipergunakan dalam Pembentukan Akhlak Anak 

Usia Dini dengan Model Pembelajaran BCCT masih perlu penjelasan singkat , 

beberapa istilah tersebut diantaranya : 

1. Akhlak adalah jama’ dari khuluq yang berarti adat kebiasaan (al-‘adat), 

perangai, tabi’atd (al- sajiyyat), watak (al-thab’), adab/sopan santun (al-

muru’at), dan agama (al-din). Menurut para ahli masa lalu (al-qudama’), 

akhlak adalah kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu perbuatan secara 

spontan tanpa pemikiran atau pemaksaan.Sering pula yang dimaksud 

Akhlak adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa 

perbuatan baik dan buruk. ( Suwito, 2004 ). 

2. Pendekatan Sentra atau Pendekatan Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 
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yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di 

sentra main dan sa,at anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis 

pijakan (scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak , yaitu (1) 

Pijakan lingkungan main, (2) pijakan sebelum main, (3) pijakan selama 

main, (4) pijakan setelah main  (Depdiknas, 2007). 

3. AUD atau Anak Usia Dini adalah anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan sikap perilaku dan agama, 

kemampuan berbahasa, kognitif, motorik (koordinasi motorik kasar,  halus 

dan kesehatan fisik), serta sosial emosional. Berdasarkan keunikan 

pertumbuhan dan perkembangannya, Anak Usia Dini terbagi dalam tiga 

tahapan, yaitu: (a) masa bayi lahir sampai 12 bulan, (b) masa toddler 

(balita) usia 1-3 tahun, (c) masa prasekolah usia 3-6 tahun, (d) masa kelas 

awal SD 6-8 tahun (Mansur, 2005:88)  

4. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukkan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pekembangan 

jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendididkan 

lebih lanjut (Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003) 
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F. Penelitian Sebelumnya 

1. Mewar, Sadia . (2010). Efektifitas metode pembelajaran Sentra dan 

Lingkaran dalam meningkatkan kreativitas anak pra sekolah. Tesis, 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

2. Zaitun, (2008). Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Sentra Di 

Taman Kanak-Kanak (Studi Kasus Di TK Negeri Dan TK Fantasha 

Banjarbaru).Tesis, Program  Study  Manajemen Pendidikan, Program 

Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, hasil penelitiannya  berorientasi 

pada program perencanaan pembelajaran  dan  peningkatan kreatifitas anak 

dengan  menggunakan metode sentra  dalam pembelajaran.  Karena masih belum 

ditemukan penelitian  bidang pengembangan sikap  perilaku yang berorientasi 

pada pembentukan  Akhlak, maka penulis melakukan penelitian yang berorientasi 

pada Pembentukan Akhlak Anak Usia Dini Melalui model Pembelajaran 

Sentra/BCCT ( Beyond Center And Circle Time ) Di PAUD Terpadu Restu 2 

Kota Malang.   

 

 

 

 

 


