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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Masa kanak-kanak merupakan masa paling awal dalam rentang kehidupan yang 

akan menentukan perkembangan pada tahap-tahap selanjutnya. Masa kanak-kanak 

terbagi dalam dua bagian yaitu masa kanak-kanak awal yang berlangsung dari usia dua 

tahun sampai enam tahun dan masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam 

tahun sampai tiga belas tahun pada anak perempuan dan empat belas tahun pada anak 

laki-laki (Hurlock, 1978). Agar menjadi pribadi yang utuh, anak pada usia prasekolah 

selain memiliki berbagai ketrampilan juga harus memiliki penyesuaian sosial yang baik.  

Penyesuaian sosial mempunyai kedudukan strategis bagi anak untuk dapat membina 

hubungan dalam berbagai lingkungan. Kegagalan dalam penyesuaian sosial pada anak 

sejak dini menyebabkan anak tumbuh menjadi pemalu, kurang percaya diri, menyendiri, 

dan keras kepala (Hurlock, 1980). 

Perkembangan penyesuaian sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan 

tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam 

masyarakat dimana anak berada. Penyesuaian sosial adalah kemampuan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompoknya pada 

khususnya (Hurlock, 1978). 

Dalam penelitian longitudinal terhadap sejumlah anak, Waldrop dan Halverson 

melaporkan bahwa anak yang 2,5 tahun bersikap ramah dan aktif secara sosial akan 

terus bersikap ramah dan aktif secara sosial dan terus bersikap seperti itu sampai dengan 

umur 7,5 tahun. Proses penyesuaian sosial anak, pertama-tama diperoleh melalui 

interaksinya dengan keluarga. Anak usia prasekolah merasa aman dalam kelekatannya 

dengan orang tua. Orang tua sebagai model bagi anak-anak untuk meniru cara berbahasa 

yang baik dan benar, cara mendengarkan orang lain berbicara, cara merespon, serta cara 

membaca dan menulis yang benar (Dalam Hurlock, 1980). 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Septemberia (2005) tentang studi deskriptif 

penyesuaian sosial pada anak prasekolah di tinjau dari pola asuh menunjukkan bahwa 

perlakuan orang tua terhadap anaknya akan mempengaruhi pembentukan pribadi dan 

penyesuaian sosial anaknya. Selain pola asuh, penyesuaian sosial pada anak prasekolah 

di pengaruhi oleh teman sebaya dan adanya figur guru yang menaruh perhatian terhadap 

penyesuaian sosial pada murid-muridnya karena mereka (guru) mengetahui bahwa anak 

yang diterima dengan baik mempunyai keinginan yang jauh lebih besar untuk 

mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya dibandingkan dengan anak yang 

ditolak atau diabaikan oleh temannya. 

Penyesuaian sosial pada anak mulai berkembang ketika anak masuk ke 

pendidikan formal yaitu di taman kanak-kanak (TK). Anak-anak yang mengikuti 

pendidikan prasekolah umumnya melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik 

dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. Hal ini 

disebabkan karena mereka yang mengikuti pendidikan prasekolah dipersiapkan dengan 

lebih baik untuk melakukan partisipasi yang aktif dalam kelompok dibandingkan dengan 

anak yang interaksi sosial terbatas pada lingkungan anggota keluarga atau lingkungan 

tetangga (Depdiknas, 2007).  Hurlock (1978) menegaskan bahwa salah satu keuntungan 

pendidikan prasekolah adalah bahwa pusat pendidikan tersebut memberikan pengalaman 

sosial dibawah bimbingan para guru yang terlatih yang membantu mengembangkan 

hubungan yang menyenangkan dan berusaha agar anak-anak tidak mendapat perlakuan 

yang mungkin menyebabkan mereka menghindari hubungan sosial.  

Depdiknas (2007) menyatakan bahwa pendidikan prasekolah (TK) adalah 

seperangkat kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka 

meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan diri anak didik lebih lanjut dan membekali 

anak sejak dini dengan kompetensi sosial. Program kegiatan belajar TK berfungsi untuk 

membuat anak agar bisa bersosialisasi dengan baik dalam kelompok. pendidikan taman 

kanak-kanak masa kini masih banyak mengacu pada metode kurikulum nasional 

(metode Non-BCCT).  Metode kurikulum nasional adalah metode yang menitikberatkan 

pada pengembangan enam kompetensi pada anak yang meliputi moral prilaku, agama, 
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fisik, seni, koginitif dan lingkungan dan hanya menekankan pada konsep calisitung saja. 

Sayangnya, pengembangan kemampuan sosial belum dapat perhatian lebih di TK yang 

menggunakan metode kurikulum nasional. Anak hanya dipersiapkan untuk bisa 

membaca, menulis, dan berhitung sebelum masuk ke sekolah dasar (SD) sehingga 

kompetensi lain khususnya pengembangan kemampuan sosial anak kurang bisa 

dioptimalkan (Depdiknas, 2007).  

Selain metode kurikulum nasional, diterapkan metode pendidikan yang 

digunakan didalam penyelenggaran pendidikan prasekolah yang juga bisa mewadahi 

pengembangan  multi potensi,  minat, kecerdasan bahasa, kognitif, emosional, spiritual, 

fisikmotorik, seni, serta penyesuaian sosial pada anak usia dini dengan lebih optimal 

yakni metode BCCT (Beyond Center and Circle Time).  

Metode BCCT merupakan metode yang berfokus pada anak yang digunakan 

untuk melatih perkembangan anak dengan menggunakan metode bermain yang 

dimodifikasi dalam bentuk sentra. Ada tujuh sentra yang dikembangkan dalam BCCT 

yakni sentra persiapan, sentra balok, sentra cair, sentra musik dan olah tubuh, sentra seni 

dan kreativitas, sentra bermain peran, dan sentra ibadah (Palupi, 2009). Proses 

pembelajaran dalam metode ini berpusat disentra main saat anak dalam lingkaran 

dengan menggunakan empat jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu 

pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan 

setelah main (Depdiknas, 2006). 

Kedua metode pembelajaran tersebut memiliki perbedaan yang mencolok 

walaupun secara garis besar sama-sama mengacu pada pengembangan seluruh 

kompetensi dasar pada anak. Perbedaan yang terlihat yakni pada proses pembelajaranya.  

Pada kurikulum nasional (metode Non-BCCT), siswa ditempatkan pada satu ruangan 

saja, siswa lebih banyak pasif karena yang berperan penuh adalah pendidiknya, selain 

itu, pada TK/RA yang menggunakan metode Non-BCCT kurang memiliki alat 

permainan edukatif (APE) sehingga proses pembelajaran masih kurang optimal dan 

terkait penyesuaian sosial pada siswa kurang bisa berkembang secara optimal. Hal ini 

dikarenakan anak hanya ditempatkan pada satu ruangan saja, anak juga kebanyakan 
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lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara sehingga hal ini tidak menstimuli anak 

untuk aktif dan membangun interaksi sosial dengan teman kelasnya (Depdiknas, 2006).  

Metode pembelajaran BCCT memiliki proses pembelajaran yang berbeda dengan 

metode Non-BCCT. Di metode BCCT, siswa ditempatkan pada sentra yang berbeda-

beda disetiap harinya. Siswa didik dikelompokan sesuai dengan usianya, dan tetap 

berkelompok selama 1 semester sampai dengan pergantian semester, siswa didik baru 

dikelompokkan dalam kelompok yang baru lagi. Hal ini  mendukung sekali penyesuaian 

sosial pada anak didik karena disetiap harinya siswa dirangsang dengan ruangan yang 

berbeda, disetting berbeda, APE yang lengkap sehingga pengembangan kemampuan 

interaksi sosialnya bisa lebih dioptimalkan. Selain itu, dengan metode BCCT, pendidik 

lebih banyak pasif karena yang lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran adalah 

siswa didik. Peran pendidik hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Perbedaan yang 

lain yakni pada sekolah yang menggunakan metode BCCT ini memiliki alat permainan 

edukatif yang lengkap sehingga anak didik terfasilitasi untuk bisa bermain aktif dan 

optimal. Selain itu juga, kalau pada TK yang menggunakan metode non-BCCT jumlah 

siswa didiknya berkisar antara 35-40 anak disetiap kelas, sedangkan pada TK yang 

menggunakan metode BCCT, anak di bentuk dalam kelompok yang beranggotakan 15 

orang anak saja (Depdiknas, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mewar (2010) tentang efektifitas model 

pembelajaran BCCT terhadap peningkatan kreativitas anak prasekolah menunjukkan 

bahwa ada perbedaan peningkatan kreativitas yang signifikan antara metode 

pembelajaran BCCT dan metode pembelajaran kelompok terhadap peningkatan 

kreativitas anak secara umum (p=0,039 ; p > 0,05).  

Penelitian yang dilakukan oleh  Masria (2011) tentang perbedaan kreativitas 

anak yang sekolah di TK yang menggunakan metode BCCT dengan TK yang tidak 

menggunakan metode BCCT menunjukkan bahwa siswa yang sekolah di TK yang 

menggunakan metode BCCT kreatifitasnya lebih tinggi dari pada siswa yang sekolah di 

TK yang tidak menggunakan metode BCCT. Dari hasil analisis dengan menggunakan t-

tes diperoleh hasil t= 3,362 ; p= 0,002 < 0,01 yang berarti ada perbedaan signifikan 
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antara siswa yang sekolah di TK yang menggunakan metode BCCT dengan siswa di 

sekolah yang tidak menerapkan metode BCCT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2008) tentang metode pembelajaran 

sentra pada anak usia dini (studi kasus dalam lembaga pendidikan al-faraby Turen Kab. 

Malang) juga didapatkan alasan mengapa lembaga ini menggunakan metode BCCT 

yakni pembelajaran yang menggunakan metode BCCT lebih efektif dari pada metode 

pembelajaran yang sebelumnya. Metode pembelajaran BCCT dapat memberikan 

stimulus dan motivasi kepada anak untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan mandiri. 

Dengan metode BCCT daya imajinasi dan kreatifitas anak akan tumbuh sesuai dengan 

gaya belajar dan bakat yang dimiliki. Selain itu, anak merasa senang dalam belajar serta 

menerima materi dari pengajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2008) tentang sebuah analisis media 

yang digunakan dalam menerapkan pendekatan BCCT di TK Taman Harapan Malang  

menunjukkan bahwa pengajar yang menggunakan media seperti buku teka-teki Lego, 

kartu flash, blok unit dan media audio visual seperti televisi dan computer dengan 

metode BCCT berkontribusi positif terhadap pemahaman siswa didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2009) menunjukkan bahwa melalui 

BCCT tingkat keberhasilan pemahaman anak didik dalam membaca, menulis, berhitung 

permulaan mengalami peningkatan. Dari penelitiaan ini terbukti bahwa metode BCCT 

efektif didalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung permulaan 

pada anak usia dini. 

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa metode BCCT mampu 

memotivasi anak untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Metode BCCT juga 

mampu mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak, selain itu metode BCCT 

juga mampu meningkatkan pemahaman anak didik dalam membaca, menulis, dan 

berhitung. Namun, belum ada penelitian mengenai pengaruh metode BCCT terhadap 

penyesuaian sosial anak prasekolah padahal penelitian tentang efektifitas metode BCCT 

terhadap penyesuaian sosial anak sangat penting dilakukan mengingat metode tersebut 

telah banyak diterapkan di lembaga pendidikan prasekolah. Untuk itu, peneliti tertarik 
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untuk melihat perbedaan penyesuaian sosial siswa prasekolah di TK yang menggunakan 

metode BCCT dengan TK yang menggunakan metode Non-BCCT. 

 B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan penyesuaian sosial antara siswa prasekolah di TK yang 

menggunakan metode BCCT (Beyond Center and Circle Time) dengan siswa prasekolah 

di TK yang menggunakan metode Non- BCCT? 

C. Tujuan Penelitiaan 

Adapun tujuan dari penelitiaan ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui perbedaan penyesuaian sosial antara siswa prasekolah di TK yang 

menggunakan metode pembelajaran BCCT dengan siswa prasekolah di TK yang 

menggunakan metode Non-   BCCT.  

2. Untuk mengetahui perbedaan penyesuaian sosial di sekolah antara siswa TK BCCT 

dengan TK Non-BCCT. 

3. Untuk mengetahui perbedaan penyesuaian sosial di rumah antara siswa TK BCCT 

dengan TK Non-BCCT. 

D. Manfaat Penelitiaan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

psikologi khususnya psikologi perkembangan dan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

- Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang efektifitas metode BCCT 

didalam meningkatkan penyesuaian sosial anak. 

- Bagi Pengajar/Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidik prasekolah (TK) di dalam 

memilih metode pembelajaran yang sesuai sehingga penyesuaian sosial pada anak 

didik dapat ditingkatkan. 

 

 


