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ABSTRAK 

 

Aulia, Rifqi. 2019. Upaya Meningkatkan Kecerdasan 

Kognitif Anak Usia Dini melalui Model 

Pembelajaran Beyond Center And Circle Time 

(BCCT) Sentra Balok di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Edi Irawan, M.Pd. 

Kata Kunci: Kecerdasan Kognitif, Anak Usia Dini, 

Model Pembelajaran Sentra Balok 

 

Anak usia dini  individu yang sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat pesat, mereka memiliki rentang usia yang sangat 

berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena 

perkembangan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Salah 

satu kecerdasan anak yang penting untuk dikembangkan 

ialah kecerdasan kognitif. Perkembangan kognitif adalah 

proses di mana individu dapat meningkatkan kemampuan 

dalam menggunakan pengetahuannya. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan 

kognitif anak ialah melalui model pembelajaran sentra 

balok. Sentra main adalah zona atau area main anak yang 

dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi 

sebagai pijakan. Di TKIT 1 Qurrota A‟yun ini secara 

keseluruhan kecerdasan kognitifnya sudah meningkat, 

namun masih ada beberapa anak yang masih kurang 

mampu, sehingga masih harus ditangani oleh guru secara 

khusus.  

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mendeskripsikan 

persiapan dan perencanaan guru dalam pelaksanaan model 

pembelajaran sentra; 2) mendeskripsikan pelaksanaan model 
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pembelajaran sentra balok; 3) mendeskripsikan peningkatan 

kecerdasan kognitif anak melalui model pembelajaran sentra 

balok. 

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yakni suatu 

penelitian yang dibutuhkan untuk meneliti atau 

mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap kasus 

secara mendalam. Dalam pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun 

dalam analisis data menggunakan konsep Milles dan 

Huberman yakni: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa; 1) persiapan dan perencanaan model 

pembelajaran sentra di TKIT 1 Qurrota A‟yun meliputi: 

mempersiapkan pijakan lingkungan main, merencanakan 

Program Tahunan, Program Semester, Rencana pelaksanaan 

pembelajaran mingguan, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian; 2) pelaksanaan model pembelajaran 

sentra menggunakan empat pijakan, yakni pijakan 

lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan saat main, 

pijakan setelah main; 3) kecerdasan kognitif anak secara 

menyeluruh sudah meningkat dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dengan kemampuan anak dalam mengelompokkan 

balok sesuai dengan bentuk dan warnanya, menghitung 

jumlah balok, dan lain-lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 

hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan 

dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. Oleh karena itu, Pendidikan Anak 

Usia Dini memberi kesempatan bagi anak untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi secara 

maksimal. Atas dasar ini lembaga PAUD perlu 

menyediakan berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti 
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kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik.
1
 Guna 

mengembangkan potensi serta seluruh aspek 

perkembangan anak maka penting bagi anak untuk 

memperolah pendidikan sejak usia dini. Hal ini juga 

selaras dengan UU No 20 T

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
2
 

Dewasa ini para orangtua sudah semakin 

menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia 

dini. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga 

PAUD yang berdiri hingga ke desa-desa sejalan dengan 

                                                           
1
Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 22. 
2
Suyanto Slamet, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 25–26. 
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meningkatnya jumlah siswa yang masuk ke berbagai 

lembaga pendidikan tersebut. Perhatian akan pentingnya 

pendidikan bagi anak usia dini sudah sejak lama 

didengungkan oleh para tokoh PAUD, seperti Pestalozzi, 

Froebel, Montessori, termasuk tokoh pendidikan 

Indonesia Ki Hajar Dewantara. Mereka menilai 

pendidikan pada periode awal kehidupan manusia akan 

berpengaruh terhadap kehidupan berikutnya. 

Pestalozzi menganggap bahwa masing-masing 

tahap pertumbuhan dan perkembangan individu harus 

dicapai dengan sukses sebelum tahap berikutnya 

dimulai. Jika anak gagal menyelesaikan suatu 

perkembangan, proses perkembangan selanjutnya bisa 

terhambat. Froebel menyatakan bahwa masa kanak-

kanak sebagai masa fundamental bagi perkembangan 

individu. Masa emas (golden age) merupakan peluang 

sangat besar bagi pembentukan kepribadian seseorang. 
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Dalam bahasa berbeda, Montessori menyebut 

kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai 

dua kutub yang saling mempengaruhi. Sigmund Freud 

berpendapat bahwa pengalaman pada awal kehidupan 

merupakan alat yang sangat menentukan. Santrock & 

Yussen menulis bahwa usia dini sebagai periode penuh 

dengan kejadian penting dan unik yang meletakkan 

dasar bagi kehidupan seseorang di masa dewasa.
3
 

Berdasarkan Permendiknas No. 58 tahun 2009 

menyatakan bahwa, tingkat pencapaian perkembangan 

menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang 

diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. 

Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi 

aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, 

kognitif, bahasa, dan sosia-emosional. Perkembangan 

anak berlangsung secara berkesinambungan, yang 

                                                           
3
Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), 5–6. 
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berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada 

suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kualitiatif 

maupun kuantitatif pada tahap selanjutnya. Walaupun 

setiap anak adalah unik, karena perkembangan anak 

berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal, namun demikian, perkembangan 

anak tetap mengikuti pola yang umum. Agar anak 

mencapai tingkat perkembangan yang optimal, 

dibutuhkan keterlibatan orangtua dan orang dewasa 

untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh 

dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, 

kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara 

konsisten melalui pembiasaan.
4
Salah satu aspek 

perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini 

adalah perkembangan kognitif. Dalam aspek kognitif 

mencakup beberapa peningkatan kemampuan, di 

                                                           
4
Mukhtar Latif, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: Kencana, 2013), 25–26. 
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antaranya: memahami simbol abstrak dalam 

memanipulasi lingkungan, peningkatan kemampuan 

memahami memori, dan peningkatan kemampuan dalam 

membuat argumentasi. 

Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri. 

Guru dan orangtua kerap mengajarkan anak sesuai 

dengan jalan pikiran orang dewasa. Akibatnya apa yang 

diajarkan orang tua sulit diterima anak. Gejala itu 

tampak dari banyaknya hal yang disukai oleh anak, 

tetapi dilarang oleh orangtua. Sebaliknya banyak hal 

yang disukai orangtua tidak disukai anak. Fenomena 

tersebut membuktikan bahwa sebenarnya jalan pikiran 

anak berbeda dengan jalan pikiran orang dewasa. Untuk 

itu orang tua dan guru perlu memahami hakikat 

perkembangan anak dan hakikat PAUD agar dapat 
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memberikan pendidikan yang sesuai dengan jalan 

pikiran anak.
5
 

Dalam dunia anak dan pendidikan anak usia dini, 

sulit sekali mencari pengganti kegiatan yang sepadan 

dengan bermain, termasuk pembelajaran formal di kelas, 

karena bagi anak usia dini bermain jauh lebih efektif 

mencapai tujuan dibandingkan dengan pembelajaran 

formal dikelas. Pembelajaran memiliki lingkup yang 

sangat terbatas, dan tidak dapat menyentuh tujuan yang 

multi makna seperti dalam permainan. Dengan 

demikian, dalam pendidikan anak usia dini guru harus 

pandai memilih permainan yang dibutuhkan dan paling 

tepat menjadi sarana pembelajaran. Bermain juga 

menjadi prinsip pembelajaran di taman kanak- anak 

karena bermain merupakan cara yang paling baik untuk 

                                                           
5
Slamet, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, 6. 
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mengembangkan kemampuan anak usia dini.
6
 Para ahli 

berpendapat alat permainan sangat membantu 

mengembangkan daya fantasi dan kreativitas anak-anak. 

Kalangan pendidikan anak usia dini mengenal beberapa 

jenis permainan konstruktif, sedang yang paling dikenal, 

banyak digunakan, dan dimiliki ialah permainan 

balok.
7
Permainan balok ini melibatkan konstruksional, 

terdiri dari beberapa proses, yaitu membangun 

(building), membentuk (forming), dan modifikasi 

struktur (fashioning) benda tiga dimensi.
8
 

Salah satu model pembelajaran yang paling 

mutakhir yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan 

anak usia dini adalah pembelajaran berbasis sentra, 

dengan karakteristik utamanya memberikan pijakan 

(scaffolding) untuk membangun konsep aturan, ide, dan 

                                                           
6
Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 167. 
7
Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, 327. 

8
Masnipal, 64. 
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pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas 

bermain. Model pembelajaran ini berfokus pada anak 

yang dalam proses pembelajaran nya berpusat di sentra 

bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Pada 

umumnya pijakan dalam model ini untuk mendukung 

perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain. 

Pijakan ini diberikan untuk mencapai perkembangan 

yang lebih tinggi. Sentra bermain dilengkapi dengan 

seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan 

lingkungan yang diperlukan untuk mendukung 

perkembangan anak dalam tiga jenis bermain, yaitu 

main sensor motor atau fungsional, bermain peran, dan 

bermain pembangunan (konstruktif, yaitu membangun 

pemikiran anak), sedangkan saat lingkaran dilakukan 

guru untuk memberikan dukungan kepada anak yang 

dilakukan sebelum dan sesudah bermain.
9
Model 

                                                           
9
Mulyasa, Manajemen PAUD, 149–50. 



10 
 

 

pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan minat yang 

dimiliki anak, yang memberi kesempatan kepada anak 

didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri 

sesuai dengan minatnya. Pembelajaran berdasarkan 

minat ini, pada dasarnya dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan spesifik anak. Ada beberapa 

prinsip dasar yang diutamakan dalam model 

pembelajaran berdasarkan minat, diantaranya: 

pengalaman belajar bagi setiap anak secara individual, 

membantu anak untuk membuat pilihan-pilihan melalui 

kegiatan dan pusat-pusat kegiatan, melibatkan peran 

serta keluarga.
10

 

Berdasarkan dengan penjajagan awal yang telah 

peneliti lakukan di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 

(TKIT) 1 Qurrota A’yun Ponorogo, ditemukan masih 

ada beberapa anak yang kecerdasan kognitifnya masih 

                                                           
10

Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 53. 
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berkategori rendah, yang menyebabkan beberapa anak 

kurang tanggap dengan perintah yang telah diberikan 

oleh guru. Seperti ketika pembelajaran sentra sedang 

berlangsung anak masih sulit mengelompokkan balok 

sesuai dengan bentuknya, menyebutkan warna dari 

sebuah permainan, beberapa anak juga masih sulit dalam 

menirukan gambar sesuai pola, begitu juga ketika proses 

penyampaian materi berlangsung masih ada beberapa 

anak yang sulit menangkap penjelasan dari guru, 

sehingga ketika mengulang kembali materi tersebut dan 

bertanya kepada anak maka anak akan kesulitan dalam 

menjawab.
11

 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis 

paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul”Upaya meningkatkan Kecerdasan Kognitif 

Anak Usia Dini melalui Model Pembelajaran Beyond 

                                                           
11

Hasil observasi penulis ketika praktik Magang 2 di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo, September 2018. 
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Center and Circle Time (BCCT) Sentra Balok di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo.” 

B. Fokus Penelitian  

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti maka peneliti memfokuskan peneilitian ini di 

kelas B2 usia 5-6 tahun TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. Adapun yang menjadi alasan diadakan 

penelitian ini adalah adanya permasalahan tentang 

kecerdasan kognitif, penelitian ini berfokus pada 

masalah persiapan dan perencanaan model pembelajaran 

sentra, pelaksanaan pembelajaran sentra, dan 

peningkatan kecerdasan kognitif melalui pembelajaran 

sentra. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana langkah-langkah guru dalam 

mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran BCCT sentra 

balok dalam meningkatkan kecerdasan kognitif anak 

usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo? 

3. Bagaimana peningkatan kecerdasan kognitif anak 

usia dini melalui pembelajaran BCCT sentra balok di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah guru dalam 

mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

BCCT sentra balok dalam meningkatkan kecerdasan 

kognitif anak usia dini di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan kecerdasan 

kognitif anak usia dini melalui pembelajaran BCCT 

sentra balok di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan 

bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca yaitu: 

1. Dari segi teoretis 

a. Hasil penelitian ini untuk menambah khasanah 

pengetahuan di bidang peningkatan kecerdasan 

kognitif anak usia dini melalui model 

pembelajaran beyond center and circle time 

(BCCT) sentra balok. 

b. Sebagai wahana pengembangan ilmiah bagi 

peneliti yang nantinya dapat diterapkan di 

tengah-tengah masyarakat. 

2. Dari segi praktis 

a. Bagi guru, sebagai bahan acuan dalam 

membimbing, mendidik, dan mengarahkan 

 meningkatkan 

perkembangan kognitif anak. 
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b. Bagi peneliti, sebagai bahan acuan untuk 

mengembangkan kecerdasan kognitif anak usia 

dini melalui model pembelajaran beyond center 

and circle time (BCCT) sentra balok. 

c. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini, 

maka bisa dijadikan sebuah referensi, refleksi 

ataupun sebagai bahan perbandingan 

(cooperative) kajian yang dapat digunakan lebih 

lanjut dalam pengembangan kecerdasan 

kognitif. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 
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Bab I : Pendahuluan, di dalam bab ini dibahas 

tentang latar belakang masalah, 

fokuspenelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II :Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian 

Teori, pada bab ini diuraikan deskripsi telaah 

hasil penelitian terdahulu dan kajian teori 

yang terdiri teori tentang pengertian anak usia 

dini, pengertian kecerdasan kognitif, 

karakteristik kecerdasan kognitif anak usia 

dini, tahap-tahap perkembangan kecerdasan 

kognitif Piaget, tujuan model pembelajaran 

BCCT, langkah-langkah persiapan dan 

perencanaan pembelajaran sentra, langkah-
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sentra balok, tujuan permainan balok, serta 

teknik dan langkah bermain balok. 

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini 

menjelaskan tentang pendekatan dan 

jenispenelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-

tahapan penelitian. 

BabVI : Deskripsi Data, dalam bab ini dijelaskan 

tentang deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. Deskripsi data umum meliputi: 

Sejarah, visi misi sekolah, dan lain-lain. 

angkah-

langkah guru dalam mempersiapkan 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT 

sentra balok dalam meningkatkan kecerdasan 
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kognitif anak usia dini, pelaksanaan 

pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia 

dini, serta peningkatan kecerdasan kognitif 

anak usia dini melalui pembelajaran BCCT 

sentra balok. 

Bab V : Pembahasan, pada bab ini menguraikan 

tentang Langkah-langkah guru dalam 

mempersiapkan dan merencanakan 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT 

sentra balok dalam meningkatkan kecerdasan 

kognitif anak usia dini, pelaksanaan 

pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia 

dini, serta peningkatan kecerdasan kognitif 

anak usia dini melalui pembelajaran BCCT 

sentra balok. 
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Bab VI :  Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah hasil 

penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, yaitu: 

1. Eka Fitriana (131304012) Fakultas Keguruan dan 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Lampung 

tahun 2018, dengan judul “Model Pembelajaran 

Sentra di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 

Qurrata A’yun Bandar Lampung” dengan hasil 

penelitian yang mengungkapkan model 

pembelajaran sentra yang di laksanakan di TKIT 
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Qurrata A’yun Bandar Lampung melalui 3 tahap 

yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi 4 pijakan yakni pijakan 

sebelum bermain, pijakan selama main, pijakan 

setelah main, dan pijakan main di sentra, dan yang 

terakhir evaluasi pembelajaran.
12

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang adalah fokus dan tempat 

penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Model 

Pembelajaran Sentra di Taman Kanak-Kanak Islam 

Terpadu Qurrata A’yun Bandar Lampung. 

Sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan 

adalah Upaya M kan kecerdasan kognitif 

Anak Usia Dini melalui Model Pembelajaran BCCT 

Sentra Balok di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

                                                           
12

Eka Fitriana, Model Pembelajaran Sentra di TKIT Qurrata 

A’yun Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Keguruan dan  Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung, 2018. 
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2. Rosyidah Isnaini (A520080006) Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan 

Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun 2012, dengan judul “Penerapan 

Model Pembejaran BCCT Sentra Persiapan untuk 

Mengoptimalkan Kemampuan Membaca Anak di 

Pre-School Intan Permata Aisyiyah Makam Haji 

Tahun 2012”, dengan hasil penelitian yang 

mengoptimalkan kemampuan membaca anak 

mencakup aspek bahasa, meliputi: mengenalkan 

huruf, mengenalkan kosa kata, mengulang kosa kata 

yang dibacakan guru, mengulang kalimat yang 

dibacakan guru, mengenalkan buku/membacakan 

cerita.
13

 

                                                           
13

Rosyidah Isnaini, Penerapan Model Pembelajaran BCCT 

Sentra Persiapan untuk Mengoptimalkan Kemampuan Membaca Anak 

di Pre-School Intan Permata Aisyiyah MakamHaji, Skripsi, Fakultas 
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Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang adalah pada fokus dan 

tempat penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah 

Penerapan Model Pembejaran BCCT Sentra 

Persiapan untuk Mengoptimalkan Kemampuan 

Membaca Anak di Pre-School Intan Permata 

Aisyiyah Makam Haji Tahun 2012. Sedangkan 

penelitian yang sekarang dilakukan adalah Upaya 

Meningkat an kecerdasan kognitif Anak Usia Dini 

melalui Model Pembelajaran BCCT Sentra Balok di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

3. Fitri Yuliana Dewi (1313054016) Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas 

Lampung tahun 2017, dengan judul “Pendekatan 

                                                                                                                     
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,   Universitas Muhammadiyah 

Surakarta,  2012. 
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Beyond Centers and Circle Time (BCCT) di Taman 

Kanak-Kanak Alam Kreasi Edukasi Way Halim 

Bandar Lampung”, dengan hasil penelitian yang 

mengungkapkan tentang persiapan pembelajaran 

BCCT, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, serta kekuatan dan kelemahan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

BCCT.
14

 

 Perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang adalah pada fokus 

dan tempat penelitian. Fokus penelitian terdahulu 

(BCCT) di Taman Kanak-Kanak Alam Kreasi 

Edukasi Way Halim Bandar Lampung, Sedangkan 

penelitian yang sekarang dilakukan adalah Upaya 

                                                           
14

Fitri Yuliana Dewi, Pendekatan Beyond Centers and Circle 

Time (BCCT) di Taman Kanak-Kanak Alam Kreasi Edukasi Way Halim 

Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung,  2017. 

 



26 
 

 

Meningkatkan kecerdasan kognitif Anak Usia Dini 

melalui M Pembelajaran BCCT Sentra Balok di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

4. Tri Sinta Trisnawati (1211070094) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan program studi Pendidikan 

Guru Raudhatul Athfal Institut Agama Islam Negri 

Raden Intan Lampung tahun 2017, dengan judul 

”Pengembangan Kecerdasan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Geometri Di TK Islam Mutiara Way 

Kandis Bandar Lampung”, dengan hasil penelitian 

yang mengungkapan kecerdasan kognitif dapat 

dikembangkan dengan melalui permainan geometri, 

dengan melakukan kegiatan membedakan bentuk 

seperti lingkaran, segitiga, dan persegi panjang yang 

sesuai dengan tingkat kemampuan anak usia dini, 



27 
 

 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

mereka khususnya kecerdasan kognitif.
15

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang adalah pada fokus dan 

tempat penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah 

Pengembangan Kecerdasan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Geometri Di TK Islam Mutiara Way 

Kandis Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang 

sekarang dilakukan adalah Upaya Meningkatkan 

kecerdasan kognitif Anak U Dini melalui Model 

Pembelajaran BCCT Sentra Balok di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo. 

 

 

 

                                                           
15

Tri Sinta Trisnawati,  Pengembangan Kecerdasan Kognitif 

Anak Melalui Permainan Geometri Di TK Islam Mutiara Way Kandis 

Bandar Lampung, Skripsi,  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut 

Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017. 
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B. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Kognitif Anak Usia Dini 

a. Pengertian anak usia dini 

Pandangan orang terhadap anak usia dini 

cenderung berubah dan berkembang setiap 

waktu, serta berbeda satu sama lain sesuai teori 

yang melandasinya. Ada yang memandang anak 

usia dini sebagai makhluk yang sudah dibentuk 

oleh bawaannya, ada yang memandang bahwa 

mereka dibentuk oleh lingkungannya, dan ada 

yang memandang sebagai miniatur orang 

dewasa, bahkan ada yang memandangnya 

sebagai individu yang berbeda total dari orang 

dewasa. Anak usia dini sering disebut anak 

prasekolah, memiliki masa peka dalam 

perkembangannya, dan terjadi pematangan 

fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 
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berbagai rangsangan dari lingkungannya. Masa 

ini merupakan saat yang paling tepat untuk 

meletakkan dasar pertama dan utama dalam 

mengembangkan berbagai potensi dan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial 

emosional, spiritual, konsep diri, disiplin diri, 

dan kemandirian. 

Anak usia dini adalah individu yang 

sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, bahkan 

dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 

Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat 

berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena 

perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. 

Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang 

unik, dan berada pada masa proses perubahan 

berupa pertumbuhan, perkembangan, 
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pematangan dan penyempurnaan, baik pada 

aspek jasmani maupun rohaninya yang 

berlangsung seumur hidup, bertahap, dan 

berkesinambungan.
16

 

b.  

Kecerdasan kognitif merupakan  salah 

satu aspek perkembangan anak yang harus 

dikembangkan. Istilah kognitif berasal dari kata 

cognition atau knowing yang artinya konsep luas 

dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental 

yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau 

penataan, dan penggunaan. Sedangkan dalam arti 

yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan 

yang berpusat di otak dan berhubungan  dengan 

konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan). 
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Mulyasa, Manajemen PAUD, 15–16. 
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Perkembangan kognitif adalah proses di 

mana individu dapat meningkatkan kemampuan 

dalam menggunakan pengetahuannya. 

Perkembangan kognitif mencakup beberapa 

peningkatan kemampuan, diantaranya: 

memahami simbol abstrak di dalam 

memanipulasi lingkungan, peningkatan 

kemampuan memahami memori, dan 

peningkatan kemampuan dalam membuat 

argumentasi.
17

 Saat anak-anak memanipulasi 

objek di lingkungan mereka, mereka belajar 

membuat respon berbeda ke objek yang berbeda. 

Pengetahuan baru yang mereka peroleh 

diasimilasikan  ke pengetahuan sebelumnya, 

sehingga membantu perkembangan pola 

pemikiran mereka. Bagi Piaget perkembangan 
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Novi Mulyani, Perkembangan Dasar Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: Gava Media, 2018), 44–45. 
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kognitif anak-anak berasal dari kematangan 

biologi, interaksi mereka dengan lingkungan 

sosial, dan temuan spontan mereka tentang itu. 
18

 

Untuk memahami perkembangan 

kemampuan berpikir (kognitif), salah satu teori 

yang sering digunakan adalah teori Piaget. Teori 

Piaget berupaya menjelaskan cara manusia 

berpikir, belajar, dan memahami sesuatu. Piaget 

meyakini bahwa kecerdasan manusia merupakan 

proses mental (kognitif) untuk memperoleh 

pengetahuan. Kecerdasan melibatkan operasi 

mental yang berkembang akibat proses mental 

dengan lingkungan (fisik). Anak-anak 

mengembangkan kemampuan kecerdasannya 

melalui pengalaman langsung di lingkungan 

fisik. Praktik langsung inilah yang menjadi dasar 
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kemampuan otak berpikir. Piaget juga meyakini 

bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 

faktor adaptasi, yaitu penyesuaian diri dengan 

lingkungan sekitar.
19

 

c. Karakteristik kecerdasan kognitif anak usia dini 

Berikut ini merupakan karakteristik 

kecerdasan kognitif anak usia dini di antaranya:

1) Rentang usia 0-6 bulan  

a) Mengikuti objek dengan mata, tetapi 

tidak mencari objek yang hilang dari 

tampilan. 

b) Belajar untuk melokalisir suara dan 

mencoba melihat asal suara tersebut. 

c) Merespon irama, musik, menyanyi 

(melalui gerak, mengguncang, atau 

membuat suara). 

                                                           
19

Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, 133. 
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d) Meniru gerakan sederhana. 

2) Rentang usia 7-12 bulan 

a) Senang menggelindingkan dan 

menjatuhkan benda. 

b) Senang menjelajahi benda-benda. 

d) Mengingat orang, benda, permainan, aksi 

dengan mainan. 

e) Mulai mencari benda yang tersembunyi 

(kira-kira 11 bulan) 

f) Mulai menunjukkan minat terhadap buku 

yang bergambar. 

3) Rentang usia 1-2 tahun (13-24 bulan) 

a) Tertarik pada cara kerja benda yang 

bergerak, berpindah dan bereaksi. 
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b) Menggabungkan benda-benda dengan 

benda lain. 

c) Menunjukkan pemahaman dan fungsi-

fungsi peralatan keluarga yang sederhana. 

d) Mengelompokkan benda-benda sejenis. 

e) Suka bermain air dan pasir. 

f) Mencoret-coret pada kertas 

4) Rentang usia 2-3 tahun 

a) Menunjukkan keingintahuan terhadap 

sifat suatu benda atau objek. 

b) Mencocokkan beberapa benda atau objek 

yang sama. 

c) Mulai membuat bentuk atau pola, 

menyesuaikan ukurannya dengan contoh 

yang dilihat (2 sampai 4 pola) 

d) Memperlihatkan kemampuan berhitung 

secara spontan 
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e) Memperlihatkan aktivitas kreatif 

permulaan (menggambar, membangun, 

membentuk dari tanah liat). 

5) Rentang usia 3-4 tahun 

a) Dapat memadankan bentuk geometri 

dengan objek nyata.  

b) Dapat menumpuk balok atau gelang-

gelang sesuai ukurannya secara 

berurutan. 

c) Dapat mengelompokkan benda yang 

memiliki persamaan warna, bentuk, dan 

ukuran. 

d) Dapat merangkai kegiatan sehari-hari dan 

menunjukkan kapan setiap kegiatan 

dilakukan. 

e) Mengenali dan menyebutkan angka 1-10. 

6) Rentang usia 4-6 tahun 
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a) Menunjukkan peningkatan minat dalam 

angka-angka sederhana dan kuantitas 

kegiatan, kegiatan kebahasaan. 

b) Melakukan kegiatan yang lebih bertujuan 

dan mampu merencanakan suatu kegiatan 

secara aktif. 

c) Menunjukkan peningkatan minat dalam 

menghasilkan rancangan, termasuk 

puzzle dan dalam mengonstruksikan 

dunia permainan. 

d) Turut serta dalam pertunjukan seni yang 

membutuhkan aksi panggung. 

e) Menunjukkan peningkatan kewaspadaan 

terhadap sesuatu yang nyata dalam 

berbagai macam bentuk, pakaian, 

bermain peran,dan permainan konstruksi. 
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f) Menunjukkan minat terhadap alam, 

pengetahuan, binatang, waktu, dan 

bagaimana benda bekerja.
20

 

d. Tahap-tahap perkembangan kecerdasan 

kognitif Piaget 

1) Tahap sensorimotor  

Tahap sensorimotor adalah tahap 

di mana anak-anak memperoleh 

pegetahuan murni dari gerak dan indra 

secara konkrit. Pada tahap ini, berpikir 

pada bayi sangat berbeda dengan berpikir 

pada orang dewasa. Sesuai dengan nama 

tahap ini, pikiran bayi selalu terkait erat 

dengan gerak fisik dan indra bayi secara 

konkrit. Bagi bayi pada tahap 

perkembangan kognitif ini, yang disebut 

20
Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 40–68. 
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cerdas atau bahkan genius adalah 

kemampuannya dalam memperoleh apa 

yang diinginkan melalui gerakan dan 

penginderaan atau persepsi.  

Ketika usia bayi bertambah 

hingga mencapai 4-8 bulan, gerakan bayi 

telah melibatkan faktor luar dari dirinya. 

Tahap ini disebut piaget sebagai reaksi 

sirkuler sekunder. Perkembangannya 

selanjutnya, antara usia 8-12 bulan, bayi 

mulai mampu melakukan gerakan 

kombinasi terhadap kemampuan gerak 

pada tahap-tahap sebelumnya. Bahkan 

pada usia 12 bulan atau 1 tahun, anak 

telah mampu memprediksi akibat dari 

gerakan tertentu. 
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Selanjutnya antara 12-18 bulan, 

anak mencapai kemampuan lebih tinggi 

dari sekedar mengombinasikan gerakan-

gerakan pada tahap perkembangan 

sebelumnya. Pada tahap ini anak telah 

mampu melakukan gerakan coba-coba 

untuk mencapai keinginannya. Tahap ini 

disebut piaget sebagai reaksi sirkuler 

tersier. 

2) Tahap pra-operasional 

Tahap ini dimulai ketika bayi 

berusia 18-24 bulan. Pada mulanya, anak-

anak pada tahap ini mampu memecahkan 

masalah dengan cara memikirkannya 

terlebih dahulu melalui kesan mental, lalu 

kemudian anak mampu mempelajari 

masalah sebelum bertindak serta terlibat 
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langsung dalam kegiatan gerakan coba-

coba secara langsung. Pada tahap ini anak 

dapat menggunakan simbol dan pikiran 

internal dalam memecahkan masalah. 

Pikiran anak-anak pada tahap ini masih 

terkait dengan objek kongkrit. 

3) Tahap operasional  
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geometri, mampu menulis dengan kata 

sederhana, dan lain-lain.
21

 

e. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kognitif 

Anak Usia 5-6 Tahun 

1) Menunjukkan aktivitas yang bersifat 

eksploratif dan menyelidik. 

2) Menunjukkan sikap kreatif dalam 

menyelesaikan masalah. 

3) Mengenal perbedaan berdasarkan 

ukuran. 

4) Mengklasifikasikan benda berdasarkan 

warna, bentuk, dan ukuran. 

5) Mengurutkan benda berdasarkan ukuran 

dari paling kecil ke paling besar atau 

sebaliknya. 

6) Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

                                                           
21

Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Yogyakarta: PT Pustaka 

Insani Madani, 2010), 82–91. 
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7) Memahami aturan dalam suatu 

permainan. 

8) Mengulang kalimat yang lebih 

kompleks. 

9) Melanjutkan sebagian cerita/dongeng 

yang telah diperdengarkan. 

10) Mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan.
22

 

2. Pembelajaran sentra (BCCT)

a. Pengertian model pembelajaran BCCT 

Model Beyond Center and CircleTime 

adalah suatu metode atau pendekatan dalam 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan 

merupakan perpaduan antara teori dan 
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Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor 137 , Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini, 24-27. 
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pengalaman praktik.
23

 Proses pembelajaran 

berdasarkan BCCT berpusat dilingkaran (circle 

time  sentra main. Lingkaran adalah guru 

duduk bersama anak dalam posisi melingkar, 

agar guru dan anak dapat bertatapan langsung 

untuk memberikan pijakan-pijakan sebelum dan 

sesudah main.
24

Konsep dasar pendekatan sentra 

dan lingkaran atau beyond centers and circles 

time (BCCT) dalam pendidikan anak usia dini 

dinilai cocok untuk kondisi Indonesia yang 

sangat beragam karena mengutamakan budaya 

lokal. Pendekatan sentra dan lingkaran berfokus 

pada anak. Pembelajarannya berpusat di sentra 

main dan saat anak dalam lingkaran. Sentra main 

adalah zona atau area main anak yang dilengkapi 

                                                           
23

Yuliani Nurani, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2009), 216. 
24

Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, 62. 
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seperangkat alat main yang berfungsi sebagai 

pijakan lingkungan yang diperlukan untuk 

mendukung perkembangan anak dalam tiga jenis 

permainan, yakni permainan sensorimotor 

(fungsional), bermain peran, dan bermain 

pembangunan.
25

 Bermain sensorimotor anak 

belajar melalui ransangan panca indra, seperti 

meraba, merasakan, mengamati, menggunting, 

meronce, menjahit, dan sebagainya. Bermain 

peran berkaitan dengan kegiatan bermain 

dramatik, seperti bermain simbolik, bermain 

pura-pura, dan fantasi atau imajinatif. Bermain 

pembangunan adalah jenis kegiatan membangun, 

seperti bermain pasir-air, membentuk dengan 

tanah liat/plastisin, bermain balok, lego,lasy, dan 
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Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, 5. 
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alat bermain lain sejenis.
26

Keunggulan metode 

BCCT ini menciptakan setting pembelajaran 

untuk merangsang anak agar aktif, kreatif, dan 

mandiri dengan menggali pengalamannya 

sendiri, bukan sekedar mengikuti perintah guru, 

meniru, atau menghafal.
27

 

b. Tujuan model pembelajaran BCCT 

 

1) Model ini ditujukan untuk merangsang 

seluruh aspek kecerdasan anak (kecerdasan 

jamak) melalui bermain yang terarah. 

2) Model ini menciptakan setting pembelajaran 

yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, 

dan terus berfikir dengan menggali 

                                                           
26

Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, 64. 
27

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, 5. 
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pengalamannya sendiri (bukan sekedar 

mengikuti perintah, meniru, atau menghafal). 

3) Dilengkapi dengan standar operasional yang 

baku, yang berpusat di sentra-sentra kegiatan 

dan saat anak berada dalam lingkaran 

bersama pendidik, sehingga mudah diikuti.
28

 

c. Langkah persiapan pembelajaran sentra 

Persiapan pembelajaran merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan pendidik 

sebelum memasuki kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Perencanaan ini meliputi penataan 

ruangan dan pengorganisasian peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan. Untuk kepentingan 

tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan ini adalah: 
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1) Penataan sarana dan prasarana ruangan harus 

disesuaikan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

2) Pengelompokan meja dan kursi disesuaikan 

dengan kebutuhan sehingga setiap anak 

memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. 

Suasana kursi meja dapat berubah-ubah, dan 

dalam pembelajaran anak tidak selalu duduk 

di kursi tetapi dapat juga duduk di tikar atau 

karpet. 

3) Dinding kelas dapat digunakan untuk 

menempelkan sarana yang dipergunkan 

sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan 

anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga 

dapat mengalihkan perhatian. 
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4) Peletakan dan penyimpanan alat bermain 

diatur sedemikian rupa sesuai dengan 

fungsinya. 

5) Alat bermain untuk kegiatan pengaman 

diatur dalam ruangan, sehingga dapat 

berfungsi apabila diperlukan oleh peserta 

didik.
29

 

Selain itu untuk merencanakan 

pembelajaran, satuan PAUD menyusun program 

yang meliputi: Program Semester (PROMES), 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 

(RPPM), dan Rencana Pelaksanaan Pembe-

lajaran Harian(RPPH).
30

 

 

 

                                                           
29

Mulyasa, Manajemen PAUD, 125–26. 
30

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor 146 , Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan pendidikanpendidikan Anak Usia Dini, 3-4. 
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1) Program Semester (PROMES) 

Program semester merupakan 

rancangan pembelajaran yang berisi jaringan 

tema, bidang pengembangan, tingkat 

pencapaian perkembangan, indikator yang 

ditata secara urut dan sistematis, alokasi 

waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan 

tema dan sebarannya ke dalam tiap semester. 

Pengembangan program semester dilakukan 

dengan mempelajari berbagai dokumen 

sebagai berikut: 

a) Kurikulum, yakni pedoman 

pengembangan program pembelajaran. 

b) Dokumen standar isi (Permendikbud 

nomor 58 tentang standar isi). 

c) Memilih tema yang akan digunakan 

untuk setiap kelompok dalam setiap 
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semester dan menetapkan alokasi waktu 

untuk setiap tema dengan memperhatikan 

ruang lingkup dan urutannya, serta 

jumlah minggu efektif. 

d) Mengidentifikasi tema dan subtema. 

e) Menganalisis subtema ke dalam berbagai 

kegiatan. 

f) Tema-tema yang dipilih dan hasil 

identifikasi tema menjadi subtema dapat 

dibuat dalam bentuk tabel pada setiap 

awal tahun ajaran. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan merupakan penjabaran dari 

program semester yang berisi kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai indikator 
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yang telah direncanakan dalam satu minggu 

sesuai dengan ruang lingkup dan urutan tema 

dan subtema. 

Prosedur pengembangan RPPM dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

a) Menentukan tema dan memerinci 

subtema. 

b) Menentukan kegiatan sesuai dengan 

bidang pengembangan. 

c) Membuat matrik hubungan antara tema, 

bidang poengembangan dan kegiatan. 

d) Menentukan pelaksanaan kegiatan dalam 

satu minggu dari hari senin sampai 

jumat.
31

 

3) Rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

(RPPH) 

                                                           
31

Mulyasa, Manajemen PAUD, 126–29. 
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Rencana pelaksanaan pembelajaran 

harian merupakan suatu bentuk perencanaan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh 

pendidik dalam kegiatan pembelajaran 

dengan mengacu pada program mingguan 

ataupun semester yang telah dibuat 

sebelumnya. Komponen RPPH diantaranya 

yaitu tema/sub tema/sub sub tema/alokasi 

waktu, hari/tanggal, kegiatan pembukaan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

4) Pijakan lingkungan main 

Pijakan lingkungan main adalah 

pijakan yang digunakan pendidik untuk 

menata alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini 

dilaksanakan sebelum kegiatan bermain 

dengan tujuan agar pembelajaran dapat 
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dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan.
32

 

d. Langkah pelaksanaan pembelajaran sentra 

1) Pijakan sebelum bermain 

Guru dan anak duduk melingkar, guru 

memberi salam pada anak-anak, menanyakan 

kabar, dan dilanjutkan dengan kegiatan: 

meminta anak memperhatikan siapa teman 

mereka yang tidak hadir, berdoa bersama, 

menyampaikan tema, mengenalkan tempat 

dan alat bermain, setelah semua anak siap 

guru mempersilakan anak untuk mulai 

bermain. 

 

 

                                                           
32

Eka Fitriana,”Model Pembelajaran Sentra di Taman Kanak-

kanak Islam Terpadu Qurrata A’yun Bandar Lampung,” (Skripsi, 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 31-33. 
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2) Pijakan selama bermain 

Pijakan Selama kegiatan bermain, 

tugas guru ialah mengamati dan memastikan 

semua anak melakukan kegiatan bermain, 

memberi contoh cara bermain pada anak 

yang belum bisa menggunakan alat, memberi 

dukungan berupa pernyataan positif, 

mencatat yang dilakukan anak, 

mengumpulkan hasil kerja anak, dan 

menjelang waktu habis, guru memberi tahu 

anak untuk bersiap-siap menyelesaikan 

kegiatan bermainnya. 

3) Pijakan setelah bermain 

ketika waktu bermain selesai, guru 

memberitahukan saatnya membereskan alat 
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dan bahan yang sudah digunakan dengan 

melibatkan seluruh anak.
33

 

3. Sentra balok 

a. Pengertian Sentra Balok 

Sentra balok merupakan sentra yang 

meberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan kemampuan sistematika 

berpikir dengan menggunakan media 

pembangunan terstruktur.
34

Sentra ini 

bertujuan untuk mengasah kecerdasan visual-

spasial (kecerdasan ruang) anak. Sentra ini 

menyodorkan anak agar bermain berbagai 

bentuk balok, seperti kubus, dadu, geometri, 

dan lain sebagainya, dalam berbagai bentuk, 

warna ukuran, dan tekstur.
35

 Di sini anak 

                                                           
33

Mulyasa, Manajemen PAUD, 158–60. 
34

Latif, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini, 127–28. 
35

Suyadi, Psikologi Belajar PAUD, 311. 
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belajar banyak hal dengan cara 

menyusun/menggunakan balok, 

mengembangkan kemampuan logika 

matematika/berhitung permulaan, kemampuan 

berpikir dan memecahkan masalah.
36

 Saat 

anak menggunakan balok, ia akan merasakan 

berat-ringan, panjang-pendek, dengan tanpa 

dipaksa untuk mengenal bentuk dan konsep-

konsep lainnya.
37

Di samping itu, pada saat 

pembelajaran sentra anak-anak juga sering 

diajak menonton film, menggambar, dan 

berimajinasi. Sebagaimana sentra ibadah dan 

sentra bahasa, sentra ini pun bisa dikemas 

sedemikian rupa, sehingga tidak hanya 

kecerdasan visual saja yang berkembang, 

                                                           
36

Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: 

Kencana, 2010), 134. 
37

Farida Yusuf, Pengelolaan Kelas Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015), 5. 
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tetapi juga kecerdasan-kecerdasan yang lain 

dapat terakomodasi. 

b. Tujuan permainan balok 

Tujuan mengembangkan kognisi anak 

usia dini melalui permainan balok meliputi 

empat domain, yaitu: 

11) pemecahan masalah/penalaran, 

12)  formasi konsep,  

13) Imitasi/memori, dan  

14) Asosiasi/klasifikasi.  

Guru dapat mencapai empat domain 

itu dengan berbagai kegiatan menggunakan 

alat bermain untuk membangkitkan anak-anak 

berpikir, bereksperimen, dan berkreasi. 

Menurut Beaty, perkembangan 

kognitif  berhubungan dengan klasifikasi, 

jumlah, waktu, dan ruang. Untuk mengamati, 
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mencatat, dan menginterpretasikan 

perkembangan kognitif tersebut.
38

 

c. Teknik dan langkah bermain balok

Dodge mengemukakan bahwa bermain 

balok meliputi empat tahapan yaitu: 

1) Memilih dan menemukan balok-balok. 

2) Memasang tiang pancang balok dan 

membuat jalan. 

3) Menghubungkan balok untuk menciptakan 

struktur (memasang jembatan, membuat 

pagar, dan lain-lain). 

4) Membuat konstruksi yang lebih rinci 

(menciptakan artistik, struktur kompleks). 

Horn mengemukakan bahwa tahap 

membangun balok meliputi tujuh tahap, 

yaitu: 

                                                           
38

Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, 328. 
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1) Balok dibawa dan disusun, tetapi belum 

digunakan untuk konstruksi. 

2) Anak mulai mendirikan, membangun 

deretan. Deretan horizontal atau vertikal 

di atas lantai atau meja. 

3) Memasang jembatan dua balok 

dihubungkan dengan balok ketiga. 

4) Membuat pagar balok melingkungi 

ruang. 

5) Pola dekorasi, sering dengan simetris. 

6) Struktur dilabelkan untuk tujuan bermain 

dramatik. 

7) Bermain dramatik digabungkan dengan 

membangun menggunakan struktur.
39
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Mulyasa, Manajemen PAUD, 332. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses 

lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan dengan analisa 

induktif dan hasil penelitian lebih menekankan kepada 

makna dari pada generalisasi.
40

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang 

dibutuhkan untuk meneliti atau mengungkapkan secara 

                                                           
40

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 9. 
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utuh dan menyeluruh terhadap kasus.
41

Alasan peneliti 

menggunakan penelitian studi kasus adalah untuk 

mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu 

i TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data 

untuk memahami masalah sosial yang didasari pada 

penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata, 

dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian 

ini, peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka 

berpikirnya sendiri.
42

 

                                                           
41

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori Dan 

Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 113. 
42

Afifudin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 84. 
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengumpul data dan partisipasi 

penuh dengan melakukan pengamatan berperan serta 

yaitu peneliti melakukan interaksi dengan subjek dalam 

waktu yang lama dan selama itu, data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.
43

 

 

C. Lokasi Penelitian   

Peneliti mengambil lokasi penelitian di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo. Di TK ini terdapat tiga 

jenjang pendidikan yaitu Play Group, TK A, dan TK B. 

Di sini peneliti mengambil jenjang TK B karena masih 

ada beberapa anak yang perkembangan kognitifnya 

belum berkembang dengan optimal. Peneliti tertarik 

mengambil lokasi di TKIT 1 Qurrota A’yun ini karena 

                                                           
43

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 164. 
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ingin mengetahui tentang peningkatan kecerdasan 

kognitif anak usia dini dengan menggunakan model 

pembelajaran BCCT sentra balok.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
44

secara garis 

besar sumber data penelitian dibedakan menjadi dua 

macam yakni, sumber data primer, dan sumber data 

sekunder. 

1. Sumber data primer (pokok) 

Sumber data primer ialah sumber data yang 

pertama. Dari subyek atau objek penelitianlah data 

penelitian langsung diambil. Sumber data 

                                                           
44

Moleong, 157. 
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primeradalah sumber data yang diperoleh dari 

informan langsung melalui hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan terhadap guru TK B Qurrota 

A’yun Ponorogo. 

2. S  

Sumber data sekunder bisa diambil dari 

pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan 

data guna melengkapi kekurangan dari data yang 

diperoleh melalui sumber data. Sumber data 

sekunderdiperoleh dari dokumen-dokumen
45

 seperti 

dokumen sejarah awal berdirinya TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo, visi, misi, tujuan sekolah, struktur 

organisasi, data guru, data siswa dan data sarana 

dan prasarana yang ada di TKIT 1 Qurrota A’yun 

                                                           
45

Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan 

Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2014), 

39–40. 
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Ponorogo serta catatan tertulis dan bahan-bahan lain 

yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Salah satu metode pengumpul data 

dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden. Hubungan antara 

peneliti dengan pemberi informasi (responden) 

bukan hubungan antara atasan dangan bawahan atau 

hubungan antara para ahli dengan sebaliknya, 

melainkan peneliti datang adalah meminta dengan 

memohon kesediannya dalam memberikan 

informasi. Apabila terjadi perubahan untuk menemui 
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responden harus melakukan pemberitahuan dengan 

disertai alasan-alasan yang masuk akal. 

Sebelum wawancara dilakukan perlu 

persiapan untuk mengatifkan agar lebih dinamis dan 

mengupayakan rasa tanggung jawab dalam 

menuntaskan permasalahan, sehingga tidak 

menimbulkan kurangnya keterangan atau salah 

penempatann dalam pengambilan 

responden/informan. Pada saat kegiatan wawancara 

berlangsung, pewawancara harus memiliki rasa 

kepercayaan diri jangan terlalu over-acting seakan-

akan ingin menguasai keadaan dan kedatangannya 

jangan menunjukkan sebagai tamu yang diundang. 

berada pada posisi wajar dengan kewajaran akan 

mempertahankan sifat emosional dengan responden 

atau orang yang sedang dihadapi. 
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Kematangan pribadi sebagai pewawancara, 

menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam 

mengajukan pertanyaan secara sopan sesuai dengan 

adat istiadat setempat, tidak memandang siapa yang 

sedang diwawancarai. Tidak membedakan apakah 

responden mempunyai status sosial tinggi atau 

menengah dimata masyarakat setempat atau 

sebaliknya. Keadaan demikianlah yang akan 

mendukung suasana keakraban atau kekeluargaan, 

sehingga tujuan pencarian data dalam arti menggali 

-banyaknya dapat berhasil.
46

Dalam 

penelitian ini pihak-pihak yang akan diwawancarai 

adalah guru kelas TK B Qurrota A’yun Ponorogo. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali 

data tentang langkah-langkah guru dalam 

mempersiapkan pelaksanaan model pembelajaran 

                                                           
46

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 39–45. 
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BCCT sentra balok dalam meningkatkan kecerdasan 

kognitif anak usia dini, pelaksanaan pembelajaran 

BCCT sentra balok dalam meningkatkan kecerdasan 

kognitif anak usia dini, serta peningkatan kecerdasan 

kognitif anak usia dini melalui pembelajaran BCCT 

sentra balok. 

2. Observasi  

Observasi sebagai alat pengumpul data 

mempunyai ciri yang spesifik dibanding dengan 

teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berperan serta) dan non 
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participant observasion merupakan teknik 

pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam 

penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan ini, 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari 

setiap perilaku yang nampak.
47

Teknik observasi ini 

digunakan untuk menggali data tentang langkah-

mpersiapkan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini, 

pelaksanaan pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini, 

serta peningkatan kecerdasan kognitif anak usia dini 

melalui pembelajaran BCCT sentra balok. 

 

                                                           
47

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D, 

203–4. 
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3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan atau karya 

seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. 

Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, 

gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula 

berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan 

cerita.
48

 Dokumen berguna jika peneliti yang ingin 

mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa 

tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarai 

langsung para pelaku.
49

 Teknik dokumentasi ini 

digunakan untuk menggali data tentang langkah-

langkah guru dalam mempersiapkan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini, 

pelaksanaan pembelajaran BCCT sentra balok dalam 

                                                           
48

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 391. 
49

Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: 

Indeks Permata Puri Media, 2012), 61. 
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meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini, 

serta peningkatan kecerdasan kognitif anak usia dini 

melalui pembelajaran BCCT sentra balok. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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menggunakan konsep Miles dan Huberman yang 

mengemukakan tiga tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan: 

 

1) Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam 

penelitian ini maka data yang akan direduksikan 

adalah data-data hasil dari observasi, wawancara, 

serta hasil penelitian yang dilakukan di TKIT 1 

Qurrota A’yun Ponorogo.  

2) Penyajian data 

Setelah data direduksi maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian 

data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Mendisplay data selain dengan teks naratif, juga 

dapat berupa grafik, matrik, dan jejaring kerja. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 
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penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambar suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah selesai 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual 

atau interaktif, hipotesis atau teori.
50

 

 

G. Pengecekan KeabsahanTemuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D, 

334–35. 
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keabsahan data dalam proses penelitian diantaranya 

adalah perpanjangan keikut sertaan, pengamat yang 

tekun, dan triangulasi. 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Maka 

perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian 

ini akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan.   

Maksud dan tujuan memperpanjang 

keikutsertaan dalam penelitian ini adalah dapat 

menguji ketidakbenaran informasi yang 
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diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari 

diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu 

dapat membangun kepercayaan subyek. Dengan 

demikian, penting sekali arti perpanjangan 

keikutsertaan peneliti guna berorientasi dengan 

situasi, juga guna memastikan apakah konteks itu 

dipahami dan dihayati. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap peningkatan 

kecerdasan kognitif anak usia dini dengan 
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menggunakan model pembelajaran BCCT sentra 

balok di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.
51

Ada 

dua macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang dapat digunakan antara lain triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber berfungsi untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber.                                                    
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b. Triangulasi Teknik  

Triangulasi Teknik berfungsi untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumentasi.
52

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan 

tiga tahapan yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap Pra-lapangan, ada enam tahap kegiatan yang 

harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini 

ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

                                                           
52

Moleong, 127. 



80 
 

 

dipahami, meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih laporan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, persolan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data, pada bagian ini dibahas prinsip 

pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara 

analisis data itu dilakukan.
53
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Singkat Lembaga 

a. Nama  

 Lembaga :  TK Islam Terpadu 1 Qurrota 

A’yun 

b. Alamat : Jalan Singajaya, Singosaren, 

Jenangan, Ponorogo 

c. Nama Kepala  

 Sekolah : Nursyamsiyah, S.Pd 

d. Jumlah Anak  

 Didik : 112 orang 

e. Jumlah  

 pendidik :  8 orang 
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f. Jumlah tenaga  

 K  :  2 orang 

g. Tahun  

 Berdiri TK :  Tahun 2001 

h. Nomor Ijin  

 Operasional : 421.1/2865/405.08/2016 

i. NPSN TK :  20566216 

j. Nama  

 Yayasan :  Yayasan Qurrota A’yun 

Ponorogo 

k. Alamat  

 Yayasan :   JL. Batoro Katong 63 Telp. 

0352-488808
54
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2. Struktur Organisasi TK Islam Terpadu 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

Struktur organisasi TK Islam Terpadu 1 

Qurrota A’yun yaitu ketua yayasan dijabat oleh 

Bapak Akhmad Marsudin, M.Si, kepala sekolah 

dijabat oleh Ibu Nursyamsiyah, S.Pd, bendahara 

dijabat oleh Ibu Siti Hajar,S.Pd.I, komite sekolah 

dijabat oleh Ibu Rina Kurniawati, S.Ip, tata usaha 

dijabat oleh Ibu Ririn Masruroh, S.Pd, dan segenap 

jajaran guru kelas  kelompok A dan kelompok B, 

meliputi: Ibu Imroatus Solihah, M.Pd.I sebagai guru 

kelas A1, Ibu Suhartini, S.Pd sebagai guru kelas A2, 

Ibu Siti Hajar,S.Pd.I sebagai guru kelas A3, Ibu 

Evika Ulin Rahmawati, S.Pd.I sebagai guru kelas 

A4, Ibu Pifin Puspitawati, S.Pd sebagai guru kelas 
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B1, Ibu Hanik Ratnawati sebagai guru kelas B2, Ibu 

Rulik Lutfianti, S.Pd sebagai guru kelas B3.55 

3. Visi, Misi dan Tujuan TK Islam Terpadu 1 

Qurrota A’yun Ponorogo 

a. Visi 

Terbentuknya generasiMuslim unggulan 

dambaanumat yang sehat, berprestasi,mandiri, 

kreatif dan berkepribadianislami sejak dini 

b. Misi 

2. Menjadi Lembaga PAUD Islam Percontohan 

3. Menjalin Kerjasama dengan Instansi Terkait 

untuk Mengoptimalkan Tumbuh Kembang 

Anak 
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4. Membina Potensi Religius, Emosional, 

Intelektual dan Sosial Sejak Dini Secara 

Terpadu dan Berkesinambungan 

5. Membangun Suasana yang Menyenangkan, 

Berkesan bagi Pembentukan Kepribadian 

Anak 

c. Tujuan 

1. Mempersiapkan anak Usia Dini untuk 

memasuki Pendidikan Dasar dengan belajar 

sambil bermain; 

2. Terwujudnya suasana PAUD yang kondusif 

dan administrasi yang transparan dan tertib; 
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3. Mengasuh dan membina peserta didik 

dengan penuh kasih sayang, cinta dan 

kesabaran; 

4. Mengembangkan minat anak agar cerdas, 

kreatif, terampil dan mandiri.56 

 

4. Sarana dan Prasarana TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan hal penting 

bagi pendidikan. Adanya sarana dan prasarana ini 

sangat membantu dalam proses belajar mengajar. TK 

Islam Terpadu Qurrota A’yun sudah memiliki 

gedung pendidikan resmi sebagai tempat belajar 

mengajar. Adapun keadaan sarana dan prasarana 

yang ada di TK Islam Terpadu Qurrota A’yun yakni 

luas tanah dan bangunan : 1000 m
2
, status pemilik 
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tanah milik sendiri, 1 masjid, 1 aula, 7 ruang kelas, 1 

ruang bermain, Jumlah Bangku 15, Jumlah Alat 

Permainan Luar sebanyak 5 alat, Jumlah Alat Peraga 

sejumlah 10.57

5. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Pendidik dan tenaga kependidikan di TKIT 

1 Qurrota A’yun berjumlah 10 orang, yang 

memiliki beberapa kualifikasi yakni dari SLTA 

berjumlah 1 orang, SLTP berjumlah 1 orang, S1 

berjumlah 7 orang, S2 berjumlah 1 orang. 58 

6. Data Siswa 

Data siswa di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo pada tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 

111 anak dengan rincian: kelas A1 berjumlah 16 

siswa, A2 berjumlah 17 siswa, A3 berjumlah 15 
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siswa, A4 berjumlah 14 siswa, B1 berjumlah 16 

siswa, B2 berjumlah 16 siswa, dan B3 berjumlah 17 

siswa.59 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Langkah-Langkah Guru dalam Mempersiapkan 

dan Merencanakan Pelaksanaan Model 

Pembelajaran BCCT Sentra Balok  

Persiapan pembelajaran merupakan langkah 

awal yang harus dilakukan pendidik sebelum 

memasuki kegiatan yang akan dilaksanakan, 

langkah-langkah ini dilaksanakan guna 

mempermudah kegiatan pembelajaran agar lebih 

terarah sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

sesuai dengan Depdiknas yang telah ditetapkan. 

mulai dari kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh 
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peserta didik, metode apa saja yang dilakukan untuk 

meningkatkan perkembangan anak, dimana kegiatan 

pembelajaran akan dilakukan, dan lain-lain. 

Adapun langkah yang diperlukan dalam 

mempersiapkan pembelajaran BCCT sentra balok di 

TKIT 1 Qurrota A’yun  sesuai dengan pernyataan 

Ibu Hanik Ratnawati selaku guru kelas B2: 

“Untuk langkah persiapan pembelajaran 

sentra balok ini kuranglebih ada 2 langkah 

penting yang harus dilaksanakan terlebih 

dahulu, yakni menyiapkan semua komponen 

maksimal 1 hari sebelum pembelajaran sentra 

berlangsung. Komponen ini meliputi RPPM, 

RPPH, bahan dan alat, APE yang akan 



90 
 

 

digunakan, dan mempersiapkan pijakan 

lingkungan main”.60 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) merupakan unit perencanaan terkecil yang 

dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan 

dalam satu hari. RPPH disusun berdasarkan RPPM 

yang berisi kegiatan-kegiatan yang dipilih dari 

indikator yang direncanakan untuk satu hari sesuai 

dengan tema dan sub tema. Komponen RPPH 

diantaranya yaitu tema/sub tema/sub-sub 

tema/alokasi waktu, hari/tanggal, kegiatan 

pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Selanjutnya untuk menghasilkan 

pembelajaran sentra yang optimal, guru juga harus 

melaksanakan pijakan lingkungan main terlebih 

dahulu. Berdasarkan pernyataan Ibu Hanik 
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Ratnawati selaku guru kelas B2 TKIT 1 Qurrota 

A’yun bahwasanya: 

“Sebelum pembelajaran dimulai biasanya 

guru terlebih dahulu menyiapkan pijakan 

lingkungan main untuk anak. Pijakan 

lingkungan main ini merupakan penataan 

lingkungan main yang dilaksanakan oleh 

guru kelas masing-masing”.61

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa pijakan lingkungan main adalah 

pijakan yang digunakan pendidik untuk menata alat 

dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, kegiatan ini dilaksanakan sebelum 

kegiatan bermain berlangsung, dengan tujuan agar 

pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang diharapkan.  
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2. Pelaksanaan Pembelajaran BCCT Sentra Balok 

dalam Meningkatkan Kecerdasan Kognitif Anak 

Usia Dini di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan atau proses pembelajaran yang sedang 

dilakukan. Dalam proses pembelajaran di pendidikan 

anak usia dini sangat dibutuhkan suatu strategi 

pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif 

adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan 

anak untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, untuk 

melakukan kegiatan sehingga daya pikir dan 

keterampilannya bisa berkembang dan terlatih. Salah 

satu model pembelajaran yang menuntut keaktifan 

anak dalam belajar yaitu model pembelajaran sentra. 

Sesuai dengan pernyataan Ibu Hanik Ratnawati 

sebagai guru kelas menyampaikan : 
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“Model pembelajaran sentra ini sangat cocok 

digunakan dan diterapkan di lembaga PAUD, 

karena disini anak bisa melakukan semua 

kegiatan dengan mandiri, guru memberikan 

kebebasan anak berfikir sendiri, serta 

mengeksplorasikan semua yang ada difikiran 

anak. Walaupun demikian semua kegiatan 

yang dilakukan ini harus dengan pengawasan 

guru kelas. Sehingga sekiranya anak 

mengalami kendala dan  kesulitan dalam 

melakukan suatu kegiatan maka guru akan 

langsung memberikan solusi”.62 
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kebebasan untuk mengekplorasi semua kemampuan 

yang dimiliki tanpa adanya paksaan dari pihak lain, 

dengan begitu anak akan mempunyai rasa semangat 

tersendiri untuk melakukan suatu kegiatan. Model 

pembelajaran sentra ini masih terbilang jarang 

digunakan di sekolah-sekolah lain khususnya di 

sekolah yang terletak di pedesaan. Ibu Nursyamsiah 

selaku kepala sekolah TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo menambahkan: 

“Sebenarnya teori tentang model 

pembelajaran sentra ini sudah lama ada, 

namun masih jarang sekolah yang 

menggunakan model pembelajaran ini. 

Sekolah ini mulai menggunakan model 

pembelajaran sentra pada bulan November 

2006, namun tidak semua sentra diterapkan, 

hanya beberapa sentra saja, seperti sentra 
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persiapan, sentra balok dan kreativitas, sentra 

seni dan olah tubuh, dan sentra alam. Untuk 

jumlah siswa pada setiap sentra berjumlah 

14-17 siswa”.63

Ada beberapa hal yang harus dilakukan 

dalam pelaksanaan pembelajaran sentra, yakni 

membuka sentra secara bertahap sesuai dengan 

kesiapan pendidik dan sarana pendukung lainnya. 

Ibu Hanik Ratnawati menambahkan: 

”Sebelum pembelajaran sentra ini dimulai, 

kegiatan awal yang dilakukan oleh guru 

adalah menyambut peserta didik di depan 

gerbang sambil bersalaman dengan peserta 

didik, kemudian anak langsung di arahkan 

untuk bermain bebas dulu dengan teman-

teman lainnya sambil menunggu kegiatan 
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dimulai, kemudian memulai kegiatan 

dengan shalat dhuha berjamaah”.64 

Kegiatan penyambutan peserta didik ini 

dilakukan guru berdasarkan piket yang telah dibuat 

dan disepakati, jadi untuk setiap harinya guru yang 

menyambut di depan gerbang sekolah ini bergantian 

sesuai dengan piket yang sudah terjadwal. Setelah 

kegiatan penyambutan selesai anak diarahkan untuk 

berangkat ke masjid guna melakukan shalat dhuha 

secara berjamaah. Kemudian guru akan menunjuk 

salah satu anak laki-laki untuk maju mengimami 

seluruh teman-teman TK A dan TK B, hal tersebut 

diharapkan bisa mempersiapkan dan  melatih 

mental yang dimiliki anak, sehingga anak tidak 

merasa takut dan kurang percaya diri ketika kelak 

ditunjuk oleh orang lain. 
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Untuk pembelajaran sentra di sekolah ini 

dilakukan secara rolling, Ibu Hanik Ratnawati 

mengatakan bahwasanya: 

“Kegiatan pembelajaran model sentra disini 

itu dilakukan secara rolling. Pada awal 

kegiatan pembelajaran anak-anak masih 

berada di kelasnya masing-masing, akan 

tetapi ketika saatnya pembelajaran sentra 

dimulai, anak-anak berpindah menuju sentra 

yang telah dijadwalkan sebelumnya”.65 

Dengan adanya pergantian sentra disini 

membantu anak agar tidak bosan dengan kegiatan 

yang diberikan oleh guru, karena anak memiliki 

beberapa variasi dan kesempatan main yang  cukup, 

selain itu anak pun bisa mengekspresikan bakat dan 

                                                           
65

Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/5/IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



98 
 

 

kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan semua 

sentra yang ada. 

Dalam pembelajaran sentra ini terdapat 

beberapa tahap kegiatan, dan pijakan-pijakan sesuai 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu 

Hanik Ratnawati: 

“Pada pembelajaran sentra ini ada 3 tahap 

pembelajaran, yakni kegiatan pembuka, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk 

kegiatan pembuka, disini guru 

mempersilahkan anak untuk duduk secara 

melingkar dan mengikuti instruksi yang 

diberikan oleh guru. Kegiatan pembukaan 

ini berlangsung sekitar 15 menit, setelah itu 
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anak diberi waktu untuk ke kamar kecil, 

minum, dan sebagainya”.66 

Dari hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwasanya pembelajaran di TK ini 

memiliki 3 tahap kegiatan, yakni kegiatan pembuka, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sesuai dengan 

observasi yang telah saya lakukan di TKIT Qurrota 

A’yun ini bahwasanya pada kegiatan pembukaan 

terlebih dahulu guru mempersilahkan anak untuk 

duduk melingkar bersama guru, setelah itu guru 

menanyakan kabar anak-anak, mengajak anak untuk 

bernyanyi bersama, melakukan beberapa tepukan-

tepukan agar anak semangat dan siap 

mendengarkan materi yang akan diberikan oleh 

guru. Setelah selesai kegiatan pembukaan, anak 

diberi waktu untuk pendinginan dengan tujuan agar 
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anak kembali tenang. Anak secara bergiliran 

dipersilahkan untuk minum atau ke kamar kecil.  

Untuk selanjutnya Ibu Hanik Ratnawati 

menambahkan bahwasanya: 

“Setelah kegiatan pembukaan selesai, 

kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti 

ini terdapat 2 pijakan yakni pjiakan sebelum 

main dan pijakan saat main. Adapun 

kegiatan pada pijakan sebelum main 

meliputi guru menyampaikan tema 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

bercerita, pengajaran langsung, dan 

demonstrasi, menjelaskan aturan main, 

memperkenalkan alat dan bahan. ketika 

pada sentra balok, disini anak akan 

dikenalkan dengan berbagai variasi 
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bangunan balok dan mengenalkan kepada 

anak berbagai bentuk bangunan baik melalui 

media elektronik, gambar, buku, dan lain-

lain”.67 

Dari hasil wawancara di atas menyatakan 

bahwasanya dalam kegiatan inti terdapat 2 pijakan 

yang dilakukan yakni pijakan sebelum main dan 

pijakan saat main. Pijakan sebelum main ini 

mencakup pengenalan alat dan bahan main, 

penjelasan guru tentang tema yang yang akan 

diajarkan hari ini, penjelasan aturan main, dan 

selanjutnya guru akan mempersilahkan anak untuk 

bermain. Metode demonstrasi disini bertujuan agar 

ketika guru menjelaskan tentang balok dan 

memperagakan cara membuat suatu bangunan, anak 

bisa secara langsung mengambil balok dan 
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menirukan apa yang dibuat oleh guru, walaupun 

demikian tidak menutup kemungkinan anak akan 

membuat bangunan dan bentuk-bentuk lain sesuai 

dengan imajinasi yang dimilikinya. Setelah 

melakukan pijakan sebelum main selanjutnya guru 

mengajak anak untuk melakukan pijakan saat main. 

Seperti halnya pernyataan yang diberikan oleh Ibu 

Hanik bahwa: 

“Selanjutnya masuk pada pijakan saat main. 

Pada pijakan ini kegiatan yang dilakukan 

ialah guru berkeliling di antara anak-anak 

yang sedang bermain sesekali guru 

memberikan pujian kepada anak yang sudah 

mampu melakukan kegiatan belajar dengan 

baik, kemudian guru memberi contoh cara 

main kepada anak yang masih merasa 

kesulitan, memancing pertanyaan terbuka, 



103 
 

 

mencatat yang dilakukan anak, 

mengumpulkan hasil kerja anak, dan yang 

terakhir guru meminta anak untuk 

mengumpulkan hasil karya yang sudah di 

buat”.68 

Dari pemaparan di atas disimpulkan, 

bahwasanya dalam pijakan saat main ini  guru 

memiliki peran yang sangat penting. Ketika guru 

berkeliling dan mendapati anak yang sulit dalam 

melakukan kegiatan maka guru akan memberi 

stimulus dan mendorong anak untuk mencoba 

dengan cara lain, sehingga anak memiliki 

pengalaman main yang kaya. Ketika anak berhasil 

melakukan kegiatan dengan baik maka guru akan 

memberi pujian sehingga anak akan merasa 

dihargai dan termotivasi. Selanjutnya guru akan 

                                                           
68

Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/5/IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



104 
 

 

memancing beberapa pertanyaan terbuka kepada 

anak, yang mana pertanyaan tersebut tidak cukup 

dijawab ya atau tidak saja, tetapi banyak 

kemungkinan jawaban yang dapat diberikan oleh 

anak. Ketika waktu pembelajaran tinggal 5 menit 

guru akan memberitahu anak untuk segera 

menyelesaikan hasil kerjanya dan bersiap untuk 

mengikuti kegiatan makan kue bersama. Ibu Hanik 

menjelaskan:“Anak diberi waktu istirahat sebentar 

yang diisi dengan kegiatan makan kue bersama di 

depan kelas masing-masing, setelah itu anak akan 

melanjutkan dengan kegiatan membaca”.69 

Untuk kegiatan membaca ini anak akan 

dipanggil satu persatu oleh guru kelas, kemudian 

anak akan memilih untuk membaca iqro’ terlebih 

dahulu atau membaca majalah. Untuk anak yang 
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lain diberi beberapa kegiatan pengaman seperti 

bermain balok, menggambar, bermain bongkar 

pasang, dll. Untuk kegiatan selanjutnya ialah 

pijakan setelah main, menurut Ibu Hanik: 

“Pada pijakan setelah main berisi tentang 

arahan guru untuk membereskan mainan, 

guru dan peserta didik duduk secara 

melingkar, guru menanyai kegiatan apa 

saja yang telah dilakukan hari ini dan 

perasaan anak”.70

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan pada pijakan setelah main 

ini antara lain, bila waktu main habis, maka guru 

akan mengarahkan anak untuk segera membereskan 

mainan dan anak dituntut untuk terlibat 

membereskan alat main tersebut, kemudian guru 
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mengajak anak duduk secara melingkar guru 

menanyai anak tentang kegiatan apa sajakah yang 

telah dilakukan hari ini serta menanyai perasaan 

anak hari ini. 

Setelah semua selesai maka kegiatan 

selanjutnya adalah kegiatan penutup. Hasil 

wawancara dengan Bu Hanik: 

”Pada kegiatan penutup ini guru mengajak 

anak untuk membentuk lingkaran, 

bernyanyi bersama, menanyai perasaan 

anak hari ini. Kemudian guru akan 

menyampaikan rencana kegiatan yang akan 

datang kepada anak, setelah itu guru 

meminta anak untuk memimpin doa secara 

bergiliran”.71 
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Untuk menghindari berebut saat keluar 

kelas, maka guru akan menggunakan urutan sesuai 

warna baju, usia, dan cara lain untuk keluar dan 

bersalaman secara teratur.  

3. Peningkatan Kecerdasan Kognitif Anak Usia Dini 

Melalui Pembelajaran BCCT Sentra Balok di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo 

Setelah adanya pelaksanaan pasti ada hasil 

dan peningkatan, setelah adanya pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran model sentra balok, maka 

pasti ada hasil dan peningkatan dari pelaksanaan 

kegiatan tersebut, yaitu peningkatan perkembangan 

kecerdasan kognitif siswa melalui model 

pembelajaran sentra balok. Hasil kegiatan ini tidak 

luput dari peran guru kelas yang selalu 

membimbing peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di sentra balok serta apreasi, 
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motivasi, dan pujian yang selalu guru berikan 

sehingga anak lebih semangat dalam mengerjakan 

tugas yang diberi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Ibu Hanik Ratnawati 

“Di sini ketika anak melakukan keberhasilan 

dalam mencapai hasil belajaranya maka 

saya akan memberi bintang sebagai tanda 

bahwa anak tersebut sudah mampu 

melakukannya dengan baik. Seperti halnya 

ketika anak mampu menjawab pertanyaan 

yang saya diberikan, mampu menceritakan 

kembali kegiatan hari ini, mampu 

menyelesaikan beberapa tugas hari ini 

dengan baik, dan lain-lain”.72 

Ukuran keberhasilan dalam penilaian 

menggunakan simbol bintang di sini pun sangat 
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bervariasi, hal tersebut bisa dilihat dengan jumlah 

bintang yang diberikan oleh guru kepada siswa 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

tersebut, ada anak yang mendapatkan satu bintang, 

dua bintang, tiga bintang, dan empat bintang. 

Kriteria hasil akhir dianggap berhasil apabila anak 

telah mencapai bintang 3 yaitu berkembang sesuai 

harapan, dan bintang 4  yaitu berkembang sangat 

baik. 

Setelah guru memberikan simbol bintang 

kepada anak, maka anak akan menempelkan 

bintang yang diperolehnya dan membandingkan 

jumlah bintang yang dimiliki dengan milik teman 

lainnya. Begitulah salah satu cara guru untuk 

memancing semangat anak dalam belajar.  
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“Salah satu sentra yang disukai anak-anak 

adalah sentra balok karena menurut mereka 

di sentra ini sangat mengasyikkan karena 

media baloknya sangat banyak sehingga 

mereka bisa membuat macam-macam 

bangunan dengan bentuk dan ketinggian 

yang berbeda”.73 

 

Ibu Rulik sebagai wali murid kelas TK B 

menambahkan: 

“Selain keadaan kelas yang menyenangkan 

disini itu faktor pendukung berupa sarana 

dan prasarananya pun sudah memadai, jadi 
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anak pun bisa belajar dengan lebih 

maksimal”.74 

Dapat disimpulkan bahwasanya sentra yang 

mengasyikkan serta sarana prasarana yang lengkap 

pun sangat berpengaruh untuk menarik minat dan 

keinginan anak untuk belajar. walaupun demikian 

Ibu Hanik menyatakan bahwa masih ada beberapa 

hambatan-hambatan yang ditemui ketika proses 

pembelajaran berlangsung, 

75 
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Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/18/IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Dalam pembelajaran sentra ini materi yang 

diberikan pun harus mencakup 6 aspek 

perkembangan anak, meliputi aspek moral dan nilai 

keagamaan, aspek fisik motorik, aspek kognitif, 

aspek sosial emosional, aspek bahasa, dan aspek 

seni. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan 

pada sentra balok ialah aspek perkembangan kognitif 

anak, karena dengan media balok ini anak akan 

mampu belajar memecahkan masalah, berfikir logis, 

dan berfikir simbolik.  

Hal tersebut pun tentunya tidak terlepas dari 

beberapa upaya dari seorang guru, seperti halnya 

penjelasan dari Ibu Hanik: 

“Dalam pembelajaran di sentra balok ini 

kami mempunyai upaya untuk 

menumbuhkan kecerdasan kognitif anak 

salah satunya ialah dengan menyiapkan 
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pembelajaran sentra balok sesuai dengan 

tahapan bermain balok”.76 

Untuk kegiatan bermain balok pada sentra 

balok ini anak sudah mengalami beberapa 

peningkatan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

yang dipaparkan oleh Ibu Hanik Ratnawati 

bahwasanya: 

“Untuk sentra ini peningkatannya sangat 

bagus sekali mbak, dengan pembelajaran 

BCCT ini anak bisa enjoy ketika bermain, 

dengan begitu anak pun mudah dalam 

menerima pembelajaran, tapi tidak semua 

anak begitu mbak, masih ada beberapa anak 

yang masih diperhatikan lebih khusus 
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namun hanya beberapa saja, untuk yang lain 

sudah meningkat secara baik”.77 

Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh Ibu 

Hajar selaku wali murid siswa kelas TK B: 

“Menurut saya peningkatan itu pasti ada 

mbak, seperti halnya dulu anak masih sulit 

membedakan warna, sulit mengelompokkan 

benda, dll. Sedangkan sekarang anak lebih 

mampu, kalau di rumah juga anak saya 

selalu menerapkan kembali pelajaran yang 

sudah disampaikan guru ketika di 

sekolah”.78 

Untuk mengetahui adanya peningkatan 

perkembangan pada diri anak ini guru melakukan 
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evaluasi kegiatan pembelajaran dengan cara guru 

membuat lembar observasi perkembangan anak. 

Aspek yang dinilai yaitu kemandirian, kreativitas, 

kerjasama, tanggung jawab, bahasa, kognitif, dan 

sosem. Dari hasil evaluasi tersebut Ibu Hanik 

menyatakan dalam wawancara bahwa: 

“Kebanyakan anak sudah berkembang 

sangat baik (BSB) dalam setiap aspek 

perkembangannya, karena memang anak-

anak sudah berada pada semester terakhir 

pada taman kanak-kanak dan sebentar lagi 

masuk SD”.79 

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan 

bahwapenilaian ini dilakukan guru dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak yang 
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sedang bermain balok. Dari hasil penilaian tersebut 

nantinya dapat dilihat manakah anak yang sudah 

berkembang dengan baik dalam setiap aspek 

perkembangannya. Dengan adanya peningkatan 

perkembangan ini diharapkan dapat memudahkan 

anak untuk meneruskan jenjang sekolah selanjutnya 

tanpa harus ketinggalan kemampuan dengan teman 

sebayanya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data tentang Langkah-langkah Guru dalam 

Mempersiapkan dan Merencanakan Pelaksanaan 

Model Pembelajaran BCCT Sentra Balok  

Persiapan dan perencanaan pembelajaran 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan pendidik 

sebelum memasuki kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Perencanaan ini meliputi penataan ruangan dan 

pengorganisasian peserta didik sesuai dengan kebutuhan. 

Hal ini biasanya disebut dengan pijakan lingkungan 

main. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam 

pijakan lingkungan main ini adalah: 
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1) Penataan sarana dan prasarana ruangan harus 

disesuaikan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

2) Pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan 

kebutuhan sehingga setiap anak memiliki ruang 

gerak yang lebih leluasa. Suasana kursi meja dapat 

berubah-ubah, dan dalam pembelajaran anak tidak 

selalu duduk di kursi tetapi dapat juga duduk di tikar 

atau karpet. 

3) Dinding kelas dapat digunakan untuk menempelkan 

sarana yang dipergunkan sebagai sumber belajar dan 

hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak 

sehingga dapat mengalihkan perhatian. 

4) Peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur 

sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. 
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5) Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam 

ruangan, sehingga dapat berfungsi apabila 

diperlukan oleh peserta didik.
80

 

Sesuai dengan observasi yang telah peneliti 

lakukan bahwasanya di TKIT 1 Qurrota A’yun ini sudah 

menerapkan pijakan lingkungan main sesuai dengan teoi 

diatas, sebelum memulai pembelajaran tepatnya ketika 

anak belum datang ke sekolah, guru terlebih dahulu 

menata ruangan kelas, melengkapi sarana prasarana, 

menata permainan, menyiapkan bahan dan alat yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran, di kelas 

sentra balok ini guru pun menyiapkan tempat untuk 

menempelkan reward yang akan diberikan kepada anak 

yang mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, 

adapun reward yang diberikan guru ini adalah berupa 

gambar bintang, untuk hasil kegiatan anak biasanya oleh 
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guru anak diminta maju satu persatu sesuai dengan nama 

yang dipanggil oleh guru lalu anak akan menempelkan 

salah satu hasil karya yang sudah ia kerjakan. 

Selain itu untuk merencanakan pembelajaran, 

satuan PAUD menyusun program yang meliputi: 

Program Semester (PROMES), Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian(RPPH).
81

 

1. Program Semester (PROMES) 

Program semester merupakan rancangan 

pembelajaran yang berisi jaringan tema, bidang 

pengembangan, tingkat pencapaian perkembangan, 

indikator yang ditata secara urut dan sistematis, 

alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan 

tema dan sebarannya ke dalam tiap semester. 

                                                           
81

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor 146 , Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan pendidikanpendidikan Anak Usia Dini, 3-4. 
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2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 

(RPPM) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan merupakan penjabaran dari program 

semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mencapai indikator yang telah direncanakan dalam 

satu minggu sesuai dengan ruang lingkup dan urutan 

tema dan subtema.
82

 

3. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam 

kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada 

program mingguan ataupun semester yang telah 

dibuat sebelumnya. Komponen RPPH diantaranya 

yaitu tema/sub tema/sub sub tema/alokasi waktu, 

82
Mulyasa, Manajemen PAUD, 125–26. 
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hari/tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup.
83

 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti 

lakukan di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo, 

bahwasanya persiapan atau perencanaan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran ini sudah sesuai dengan isi 

Permendikbud Nomor 137 dan 146 tersebut. Adapun 

perencanaan yang dipersiapkan guru adalah Program 

semester yang mana didalamnya berisi tentang daftar 

tema satu semester dan alokasi waktu setiap tema, 

menentukan KD setiap tema, serta menjabarkan tema ke 

dalam sub tema dan sub sub tema. Selanjutnya 

merencanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan. RPPM ini disusun sebagai bahan acuan 

pembelajaran selama satu minggu, yang terakhir yakni 

perencanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian, 
                                                           

83
 Eka Fitriana,”Model Pembelajaran Sentra di Taman Kanak-

kanak Islam Terpadu Qurrata A’yun Bandar Lampung,” (Skripsi, 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 31-33. 
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komponen RPPH meliputi: tema/sub tema/sub-sub 

tema/kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar, 

indikator pencapaian perkembangan, penilaian 

perkembangan anak, serta media dan sumber belajar. 

 

B. Analisis Data tentang Pelaksanaan Pembelajaran 

BCCT Sentra Balok di TKIT 1 Qurrota A’yun 

Ponorogo 

Model Beyond Center and CircleTime adalah 

suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan 

antara teori dan pengalaman praktik.
84

Proses 

pembelajaran berdasarkan BCCT berpusat di lingkaran 

(circle time) dan sentra main. Lingkaran yang dimaksud 

di sini adalah guru duduk bersama anak dalam posisi 

melingkar, agar guru dan anak dapat bertatapan 
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langsung untuk memberikan pijakan-pijakan sebelum 

dan sesudah main.
85

 Ada 4 pijakan (scaffolding) yang 

digunakan untuk mendukung perkembangan anak, yakni 

pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan 

selama main, dan pijakan setelah main.
86

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo ini dalam 

pelaksanaan pembelajaran sentra yang diterapkan sudah 

sesuai dengan teori yang disebutkan, dalam pelaksanaan 

pembelajaran TKIT 1 Qurrota A’yun ini menerapkan 4 

pijakan, yakni: 

1. Pijakan lingkungan main 

Sebelum melaksanakan pembelajaran guru 

terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan. 

                                                           
85

Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional, 62. 
86

Latif, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini, 121. 
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2. Pijakan sebelum main 

Pada pijakan sebelum main ini, anak terlebih 

dahulu diajak duduk melingkar, bernyanyi, dan 

berdoa bersama. Isi kegiatan selanjutnya mencakup 

pengenalan alat dan bahan main, penjelasan guru 

tentang tema yang yang akan diajarkan hari ini, 

penjelasan aturan main, dan selanjutnya guru akan 

mempersilahkan anak untuk bermain. 

Adanya keterlibatan guru dalam hal 

mendampingi anak selama anak bermain, 

memberikan bantuan untuk anak yang kurang 

mampu, mencatat kemampuan anak, dan 

memberikan beberapa pujian kepada anak yang telah 

berhasil melakukan kegiatan. 
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4. Pijakan setelah main 

Arahan guru untuk membereskan mainan, 

guru dan peserta didik duduk secara melingkar, guru 

menanyai kegiatan apa saja yang telah dilakukan 

hari ini dan perasaan anak. 

Pembelajaran sentra balok ini bertujuan untuk 

-spasial (kecerdasan ruang) 

anak. Sentra ini menyodorkan anak agar bermain 

berbagai bentuk balok, seperti kubus, dadu, geometri, 

dan lain sebagainya, dalam berbagai bentuk, warna 

ukuran, dan tekstur.
87

Di sini anak belajar banyak hal 

dengancaramenyusun/menggunakan balok, 

mengembangkan kemampuan logika 

matematika/berhitung permulaan, kemampuan berpikir 

dan memecahkan masalah.
88

 Saat anak menggunakan 

balok, ia akan merasakan berat-ringan, panjang-pendek, 
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dengan tanpa dipaksa untuk mengenal bentuk dan 

konsep-konsep lainnya.
89

 

Sesuai dengan observasi yang telah peneliti 

lakukan di TKIT 1 Qurrota A’yun bahwasanya untuk 

sarana prasarana bermain balok disini sudah sangat 

memadai, mencakup balok berbentuk kubus, dadu, 

geometri, dll. Dengan adanya kelengkapan sarana 

prasarana permainan tersebut mendorong anak untuk 

lebih semangat dalam bermain dan tidak saling berebut, 

membuat bangunan dari bahan balok sesuai dengan 

imajinasi dan kemampuan yang ia miliki, selain itu 

penggunaan media di sentra balok yang mudah dipakai 

oleh anak dapat membuat anak tertarik dalam 

melakukan kegiatan bermain sambil  belajar, dengan 

begitu secara tidak langsung anak juga diajarkan untuk 

mampu mengembangkan kecerdasan kognitif yang ia 
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miliki seperti halnya mampu memecahkan masalah 

secara sederhana, dan kreatif.  Agar bangunan balok 

anak bervariasi setiap minggunya, guru mengajarkan 

tema yang berbeda dan mengenalkan kepada anak 

berbagai bentuk bangunan baik itu melalui media 

elektronik, gambar, buku dan meminta anak membuat 

bangunan yang terdiri dari satu jenis balok. Untuk 

mengenalkan balok biasanya guru menggunakan metode 

demonstrasi langsung dan meminta anak untuk 

mengambil balok yang sama.  

 

Kecerdasan kognitif merupakan  salah satu aspek 

perkembangan anak yang harus dikembangkan. Istilah 

kognitif berasal dari kata cognition atau knowing yang 
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artinya konsep luas dan inklusi yang mengacu pada 

kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, 

organisasi atau penataan, dan penggunaan.  

dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan 

yang berpusat di otak dan berhubungan  dengan konasi 

(kehendak) dan afeksi (perasaan). 

Perkembangan kognitif adalah proses di mana 

individu dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menggunakan pengetahuannya. Perkembangan kognitif 

mencakup beberapa peningkatan kemampuan, 

diantaranya: memahami simbol abstrak di dalam 

memanipulasi lingkungan, peningkatan kemampuan 

memahami memori, dan peningkatan kemampuan dalam 

membuat argumentasi.
90

 

Adapun salah satu sentra yang cocok untuk 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak ialah sentra 
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balok. Tujuan mengembangkan kognisi anak usia dini 

melalui permainan balok meliputi empat domain, yaitu: 

1) pemecahan masalah/penalaran; 2) formasi konsep; 3) 

Imitasi/memori; dan 4) Asosiasi/klasifikasi. Guru dapat 

mencapai empat domain itu dengan berbagai kegiatan 

-

anak berpikir, bereksperimen, dan berkreasi.
91

Sentra ini 

menyodorkan anak agar bermain berbagai bentuk balok, 

seperti kubus, dadu, geometri, dan lain sebagainya, 

dalam berbagai bentuk, warna ukuran, dan tekstur.
92

 Di 

sini anak belajar banyak hal dengan cara 

menyusun/menggunakan balok, mengembangkan 

kemampuan logika matematika/berhitung permulaan, 

kemampuan berpikir dan memecahkan 

masalah.
93

Adapun keunggulan menggunakan metode 

BCCT (sentra) ini menciptakan setting pembelajaran 
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untuk merangsang anak agar aktif, kreatif, dan mandiri 

dengan menggali pengalamannya sendiri, bukan sekedar 

mengikuti perintah guru, meniru, atau menghafal.
94

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo yang 

menerapkan sentra (BCCT) sebagai model 

pembelajarannya, masih ditemukan beberapa anak yang 

belum maksimal dalam perkembangan kecerdasan 

kognitifnya, yang menyebabkan beberapa anak kurang 

tanggap dengan perintah yang telah diberikan oleh guru. 

Seperti ketika pembelajaran sentra sedang berlangsung 

anak masih sulit mengelompokkan balok sesuai dengan 

bentuknya, menyebutkan warna dari sebuah permainan 

balok, beberapa anak juga masih sulit dalam menirukan 

gambar sesuai pola, adapun hambatan lain pada sentra 

balok ini ialah kurang luasnya tempat bermain untuk 
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anak, idealnya anak-anak mendapatkan ruang bermain 

balok 3 m untuk memaksimalkan kreatifitasnya, tetapi 

disini masih terbatas. Namun untuk sarana prasarana lain 

sudah cukup memadai. Walaupun demikian, dengan 

adanya beberapa permasalahan dan hambatan-hambatan 

tersebut guru menganggap hal ini bukanlah masalah 

besar dan masih bisa mengondisikan dengan baik. 

Secara umum peningkatan kecerdasan kognitif 

anak melalui sentra balok ini sudah terlihat sangat bagus 

sekali, karena di sini anak selalu merasa enjoy, sehingga 

ketika menerima pembelajaran pun terasa mudah. Selain 

itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

terus menumbuhkan semangat belajar anak, seperti 

halnya ketika proses pembelajaran berlangsung guru 

akan memberikan pujian kepada anak-anak, dan ketika 

anak melakukan keberhasilan dalam belajar maka guru 

akan memberikan simbol bintang sebagai tanda bahwa 
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anak sudah mampu melakukan tugas dengan baik. Selain 

hal tersebut, guru juga membiasakan anak untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan anak dan 

tanpa adanya unsur paksaan dari seorang guru, dengan 

begitu kecerdasan kognitif dan kemandirian anak tanpa 

disadari akan terasah dengan baik.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Upaya 

meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini melalui 

model pembelajaran beyond center circle time (BCCT) 

sentra balok di TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo, dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Langkah-langkah guru dalam mempersiapkan dan 

merencanakan pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT sentra balok ada 2, yakni menyusun program 

dan menyiapkan pijakan lingkungan main. 

Penyusunan program ini meliputi: Program 

Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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Harian. Sedangkan untuk pijakan lingkungan main  

meliputi: penataan sarana dan prasarana ruangan 

harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, pengelompokan meja dan kursi 

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga setiap anak 

memiliki ruang gerak yang lebih leluasa, dinding 

kelas dapat digunakan untuk menempelkan sarana 

yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil 

kegiatan anak, peletakan dan penyimpanan alat 

bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan 

fungsinya, alat bermain untuk kegiatan pengaman 

diatur dalam ruangan, sehingga dapat berfungsi 

apabila diperlukan oleh peserta didik. 

2. Pelaksanaan pembelajaran BCCT sentra balok di 

TKIT 1 Qurrota A’yun Ponorogo ini menggunakan 4 

pijakan yakni pijakan lingkungan main, pijakan 

sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan setelah 
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main. Untuk setiap pijakan ini memiliki kegiatan 

yang berbeda-beda. Pada pijakan lingkungan main 

berisi tentang persiapan alat dan bahan yang akan 

digunakan oleh guru kelas masing-masing, untuk 

pijakan sebelum main isi kegiatan mencakup 

pengenalan alat dan bahan main, penjelasan guru 

tentang tema yang yang akan diajarkan hari ini, 

penjelasan aturan main, dan selanjutnya guru akan 

mempersilahkan anak untuk bermain, pijakan selama 

main berisi tentang keterlibatan guru dalam hal 

mendampingi anak selama anak bermain, 

memberikan bantuan untuk anak yang kurang 

mampu, mencatat kemampuan anak, dan 

memberikan beberapa pujian kepada anak yang telah 

berhasil melakukan kegiatan, pijakan setelah main 

berisi tentang arahan guru untuk membereskan 

mainan, guru dan peserta didik duduk secara 
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melingkar, guru menanyai kegiatan apa saja yang 

telah dilakukan hari ini dan perasaan anak. 

3. Peningkatan kecerdasan kognitif anak melalui 

pembelajaran BCCT sentra balok di TKIT 1 Qurrota 

A’yun Ponorogo Secara umum sudah terlihat sangat 

bagus sekali ,di sini anak selalu merasa enjoy, 

sehingga ketika menerima pembelajaran pun terasa 

mudah. Selain itu ada beberapa upaya yang 

dilakukan oleh guru untuk terus menumbuhkan 

semangat belajar anak, seperti halnya ketika proses 

pembelajaran berlangsung guru akan memberikan 

pujian kepada anak-anak, dan ketika anak 

melakukan keberhasilan dalam belajar maka guru 

akan memberikan simbol bintang sebagai tanda 

bahwa anak sudah mampu melakukan tugas dengan 

baik.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru untuk bisa menambah lagi sentra-sentra 

yang ada, sehingga anak memiliki banyak lagi sarana 

untuk mereka belajar 

2. Bagi pihak sekolah untuk menambah lagi sarana dan 

prasarana yang ada di TKIT 1 Qurrota A’yun, 

khususnya untuk ruang kelas sentra agar dibangun 

lebih luas lagi, sehingga anak bisa bergerak dengan 

lebih leluasa. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya, supaya bisa melanjutkan 

penelitian ini agar lebih baik lagi atau dengan 

pembahasan kecerdasan-kecerdasan anak usia dini 

yang lainnya. 
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