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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan pembelajaran untuk 

menghasilkan perubahan. Kemudian melahirkan proses belajar pada diri anak dan 

hasil yang diperoleh adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dan pemenuhan 

kebutuhan. 
1
 

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sebuah kebutuhan yang hakiki 

dimana manusia tidak akan dapat terpisahkan atau bahkan tidak akan bisa hidup 

secara wajar tanpa adanya sebuah Pendidikan.
2
 Ilmu Pendidikan telah 

berkembang pesat dan terspesialisasi. Salah satu diantaranya ialah Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) yang membahas Pendidikan untuk anak usia 0-8 tahun. 

PAUD telah berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang luar biasa 

terutama di negara-negara maju. Karena menurut ilmu tersebut pengembangan 

kapasitas manusia akan lebih mudah dilakukan sejak usia dini.
3
 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kesadaran akan arti penting 

generasi penerus yang berkualitas mengharuskan kita serius membekali anak 

dengan Pendidikan yang baik agar dirinya menjadi manusia seutuhnya dan 
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menjadi generasi yang lebih baik dari pendahulunya. Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) merupan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan Pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut. Dengan upaya 

pembinaan yang terencana dan sistematis diharapkan anak mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.
4
 

Dalam mewujutkan perkembangan yang optimal tersebut, anak 

membutuhkan dukungan dari semua pihak seperti orangtua, lingkungan 

masyarakat sekitarnya, dan negara. Hal ini sesuai dengan hak anak, sebagaimana 

diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan 

bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya adalah bahwa setiap 

anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
5
  

PAUD sebagai Pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang 

Pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering 

disebut sebagai masa emas perkembangan. Pada usia ini anak-anak masih sering 

rentan apabila penanganannya tidak tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. 

Oleh karena itu, PAUD harus memperhatikan sesuai dengan tahap-tahap 
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perkembangan anak, agar anak pada saatnya memiliki kesiapan baik secara fisik, 

mental, maupun sosial atau emosionalnya dalam rangka memasuki Pendidikan 

lebih lanjut.
6
  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melaui pemberian rangsangan Pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, baik Pendidikan 

secara formal di sekolah maupun secara nonformal. 
7
  

Guru sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam proses dan misi 

Pendidikan secara umum serta proses pembelajaran secara khusus, sangat rentan 

berbagai persoalan yang mungkin akan muncul bila rencana awal proses 

pembelajaran jika tidak direncanakan secara matang dan bijak, hal ini akan 

berakibat pada gagalnya proses pembelajaran. Sejak awal guru harus mampu 

berperan sebagai pelaku Pendidikan, yaitu sebagai observasi, motivator, fasilitator 

sekaligus sebagai evaluator dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada anak 

usia dini pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain (belajar 

sambil bermain, bermain sambil belajar), pendakatan yang paling tepat adalah 

pembelajaran yang berpusat pada anak dan pendekatan yang sesuai dengan minat 
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anak.  Maka dari itu dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik anak.
8
 

Pendekatan pembelajarn BCCT yaitu pendekatan sentra dan lingkaran 

yang berfokus pada anak. Pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak 

dalam lingkaran. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi 

seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan untuk 

mendukung perkembangan anak dalam tiga jenis permainan, yakni main sensori 

motor (fungsional), main peran, dan main pembangunan. Sedangkan saat 

lingkaran adalah saat pendidik duduk Bersama anak dengan posisi melingkar 

untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah 

main.  Menurut Gusmawirta T. Fasli, ketua himpunan pendidik dan tenaga 

kependidikan anak usia dini (Himpaudi), mengatakan bahwa keunggulan Beyond 

Centers and Circle Time (BCCT) itu menciptakan setting pembelajaran untuk 

merangsang anak agar aktif, kreatif, dan mandiri dengan menggali pengalamannya 

sendiri bukan sekedar mengikuti perintah guru, meniru atau menghafal.
9
  

Dalam pendekatan Beyond Centers and Circle Time (BCCT) ini 

dirangsang untuk secara aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar di 

sentra-sentra pembelajaran. Seluruh kegiatan berfokus kepada anak sebagai subjek 

pembelajaran, sedangkan pendidik lebih banyak berperan sebagai motivator dan 

fasilitator dengan memberikan pijakan-pijakan. Pijakan yang diberikan sebelum 

dan sesudah anak bermain dilakukan dalam setting duduk melingkar sehingga 

dikenal dengan sebutan “saat lingkaran”. Tujuan dari Beyond Centers and Circle 
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Time (BCCT)  yaitu untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan melalui bermain 

yang terarah, dan menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk 

aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri.
10

 

Ciri-ciri pendekatan Beyond Centers and Circle Time (BCCT) ini yaitu 

pembelajarannya berpusat pada anak, menempatkan setting lingkungan bermain 

sebagai pijakan awal yang penting, memberikan dukungan penuh kepada setiap 

anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri, dan peran 

pendidik sebagai fasilitator-evaluator. Adapun manfaat yang diambil dari 

pendekatan pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT)  ini adalah 

siswa memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang terbatas, 

sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang 

dan kelak. 
11

 

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran dasar 

penggunaan pendekatan pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT)  

berbasis sentra ini adalah PAUD Nurussalam Al Mubarok Pakis Aji Jepara. 

Pendidikan ini memiliki jumlah siswa sebanyak 27 anak dan jumlah pengajar 

sebanyak 5 orang, 1 sebagai Kepala Sekolah. PAUD Nurussalam Al Mubarok 

Pakis Aji Jepara ini berdiri sejak 20 juni 2009 dan dalam penerapan pendekatan 

pembelajaran Beyond Certers and Circle Time (BCCT) telah diterapkan sejak 

tahun 2010. 
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengetengahkan permasalahan bagaimana penerapan 

pendekatan pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) melalui 

nyanyian islami di PAUD Nurussalam Al Mubarok Pakis Aji Jepara, oleh karena 

itu peneliti terdorong untuk membahas permasalahan tersebut dengan memilih 

judul : “Penerapan Pendekatan Pembelajran Beyond Centers And Circle Time 

(BCCT) Melalui Nyanyian Islami Di Paud Nurussalam Al Mubarok Pakis Aji 

Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019 (Studi Diskriptif)”. 

B. Penegasan Istilah  

Agar ini dapat dipahami secara tepat dan benar, serta untuk menghindari 

kesalah pahaman, maka peneliti menjelaskan kata-kata yang ensensial pada judul 

skripsi ini yaitu: 

1. Penerapan  

Penerapan yaitu kemampuan menggunakan bahan ajar dengan 

mempelajarinya terlebih dahulu pada situasi yang nyata, meliputi penerapan 

aturan-aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, dan teori-teori.
12

 

2. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendekatan pembelajaran merupakan 

proses, perbuatan, untuk mendekati siswa dalam masalah kegiatan 

pembelajaran.
13

 

3. Pendekatan Centra dan waktu Lingkaran (Beyond Centers and Circle Time) 

Pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan 

PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya yang 

berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingakaran dengan menggunakan 

empat jenis pijakan (scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak, yaitu 

(1) pijakan lingkungan main; (2) pijakan sebelum main; (3) pijakan selama 

main; dan (4) pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-

rubah yang di sesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak yang 

diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi.
14

 

4. Nyanyian Islami 

Menurut Jamalus, bernyanyi adalah kegiatan dimana kita 

mengeluarkan suara secara beraturan dan berima, baik diiringi oleh iringan 

musik ataupun tanpa iringan musik
15

 Sedangkan Islami berarti bersifat 

keislaman (tidak hanya membicarakan hubungan jasmani tetapi sekaligus juga 

kebutuhan rohani dalam keadaan yang berimbang). 

Jadi nyanyian islami adalah lagu yang diciptakan untuk anak yang 

syair, lirik, irama, dan bahasanya disusun sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang berisi materi Pendidikan Islam.  
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 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pres), 2013, hlm. 380. 
14

 Mukhtar latif dkk, Op.Cit., hlm. 121. 
15

 Muhammad Fauziddin, Pembelajaran PAUD, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

2014), hlm. 23. 



8 
 

 
 

5. Pendidikan Anak Usia Dini  

Anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun (di 

Indonesia berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). Sedangkan menurut pakar Pendidikan anak yaitu kelompok 

manusia yang berusia 0-8 tahun.
16

Adapun yang dimaksud anak usia dini 

dalam skripsi ini adalah kelompok manusia yang berusia 2-6 tahun yang 

belajar di PAUD.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas atau alasan pemberian judul maka penulis 

merumuskan pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagiamana penerapan pendekatan pembelajaran Beyond Centers and Circle 

Time (BCCT) melalui nyanyian islami di PAUD Nurussalam Al Mubarok 

Pakis Aji Jepara Tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana hasil penerapan pendekatan pembelajaran Beyond Centers and 

Circle Time (BCCT) melalui nyanyian islami di PAUD Nurussalam Al 

Mubarok Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendekatan 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) melalui nyanyian 

islami di PAUD Nurussalam Al Mubarok Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran Beyond 

Centers and Circle Time (BCCT) melalui nyanyian islami di PAUD 

Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara Tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Untuk mengetahui bagaimana hasil penerapan pendekatan pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time (BCCT) melalui nyanyian islami di PAUD 

Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara Tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat penerapan 

pendekatan Beyond Centers and Circle Time (BCCT) melalui nyanyian islami 

di PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara Tahun pelajaran 

2018/2019? 

E. Manfaat Penelitian  

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang penerapan pendekatan 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) melalui nyannyian 

Islami. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan atau 

memperkaya khasanah dalam proses kegiatan belajar mengajar.  
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b. Bagi Sekolah  

Hasil peneliti ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam rangka 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sesuai dengan tuntutan 

kurikulum, sehingga dapat menjadikan PAUD Nurussalam Al Mubarak 

Jepara ini sebagai Lembaga Pendidikan yang lebih dinamis dan kreatif 

sesuai perkembangan zaman.  

c. Bagi Peneliti 

Mendapat pengalaman secara langsung tentang penerapan pendekatan 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT)  dan memberikan 

bekal agar sebagai calon guru nantinya siap melaksanakan tugas sesuai 

kebutuhan dan perkembangan zaman. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 

Dalam metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan cara-cara sebagai berikut:  

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan 

kualitatif deskritif yaitu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok 

tertentu secara akurat.
18
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Menurut Bogdan dan Taylor yaitu, penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
19

  

Kegunaan metode kualitatif menurut Lexy J. Maeloeng seperti yang 

dikutip khairi adalah: a) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah; b) 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden; c) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak pengaruh Bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
20

 

Penggunaan pedekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan nyata sesuai fenomena secara rinci dan tuntas, serta 

untuk mengungkapkan gejala secara holistis konstektual melalui pengumpulan 

data dari latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrument 

kunci.
21

  

 

2. Lokasi Penelitian  

Peneliti ini mengambil lokasi di PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis 

Aji Jepara.  

 

3. Sumber Data  
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Sumber data adalah subyek tempat asal data dapat diperoleh, dapat 

berupa bahan pustaka, atau orang (informasi atau responden).
22

  

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

a. Sumber data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari obyek penelitian.
23

 Dalam pnelitian ini, peneliti 

menggunakan informan penelitian utama (key informan). Yang dimaksud 

dengan informan penelitian utama (key informan) adalah seorang yang 

paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti.
24

 

Dalam hal ini yang menjadi informasi penelitian utama adalah guru PAUD 

Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara.  

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut 

peneliti menunjang data pokok.
25

 Sumber data sekunder dapat berupa 

buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data 

sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari 

pihak-pihak yang berkaitan berupa data PAUD Nurussalam Al Mubarak 

dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan.  
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 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), cet. Ke 

10, hlm. 151. 
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4. Subyek Penelitian  

Untuk menentukan subyek penelitian perlu ditentukan kesesuaian 

antara kebutuhan sumber informasi dengan permasalahan penelitian, untuk itu 

penulis menetapkan orang-orang yang terlibat langsung terhadap proses 

belajar mengajar di PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara adapun 

diantaranya:  

a. Kepala Sekolah dan Guru yang mengajar di PAUD Nurussalam Al 

Mubarak Pakis Aji Jepara 

b. Anak Usia Dini PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam sebuah penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Observasi  

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. 
26

 

Observasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data, situasi 

umum di PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara dan mengetahui 
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

cetakan ke-2 2009). Hlm,. 86 
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langkah-langkah penerapan pendekatan pembelajaran Beyond Centers and 

Circle Time (BCCT) melalui nyanyian islami di PAUD Nurussalam Al 

Mubarak Pakis Aji Jepara secara keseluruhan.  

b. Wawancara/ interview 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, 

terhadap muka, dengan arah yang telah ditentuan.
27

 

Dalam metode wawancara peneliti menggunakan tekni wawancara 

bebas terpimpin. Dalam wawancara ini terjadi tanya jawab bebas antara 

pewawancara dan responden dengan menggunakan catatan-catatan pokok 

sebagai pertanyaaan diamana penyajiannya disesuaikan dengan situasi 

sehingga tidak terjadi kekakuan dan kebekuan dalam proses wawancara. 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai faktor 

pendukung dan penghambat dalam penerapan pendekatan pembelajaran 

BCCT dan lain-lain. Adapun yang menjadi responden adalah kepala 

sekolah dan guru PAUD.   

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh Subjek sendiri atau oleh orang lain selain tentang subjek.
28
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 Anas Sudijono, pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 82.  
28

 Hari Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Sulemba Humanika, 2014), cet. Ke-tiga, hlm. 143.  
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Metode dokumentasi yang penulis gunakan adalah dengan 

mengambil kumpulan data yang ada di PAUD Nurussalam Almubarok 

Pakis Aji Jepara baik berupa foto yang berhubungan dengan kegiatan, 

brosur profil PAUD Nurussalam Almubarok Pakis Aji Jepara dan hasil 

penerapan Beyond Centers and Circle Time (BCCT) yang dilihat dari nilai 

keseharian anak. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

struktur organisasi dan data-data sekolah.   

d. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
29

 Bogdan dan Biklen mengemukakan Analisis data yaitu proses 

yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan dan 

menyusun transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang 

telah dikumpulkan peneliti dengan Teknik-teknik pengumpulan data 

lainnya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa 

penemuan penelitian.
30

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif 

yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan kenyataan atau faktor 

sesuai dengan data yang diperoleh. Analisis data diskriptif digunakan 

untuk mendiskripsikan hasil penerapan pendekatan Beyond Centers and 

Circle Time (BCCT)  pada anak usia dini. 
31

  

                                                             
29

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV 

Pustaka, 2012), hlm.145 
30

 Zainal Arifin, Op Cit, hlm,.172 
31

 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 106.   
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam memahami isi, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian Awal, yang terdiri dari: 

Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman 

Motto, Halaman Persembahan, Halaman Abstrak, Halaman Deklarasi, Kata 

Pengantar, dan Daftar Isi.  

2. Bagian Isi, yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Dalam bab ini memuat mengenai : pertama, pendekatan 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) yang 

meliputi: pengertian Pendekatan pembelajaran Beyond Centers 

and Circle Time (BCCT), tujuan Pendekatan pembelajaran 

BCCT, ciri-ciri pendekatan Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT), bentuk-bentuk sentra dalam Beyond Centers and 

Circle Time (BCCT), langkah-langkah penerapan pembelajaran 

Beyond Centers and Circle Time (BCCT). Kedua, nyanyian 
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Islami yang meliputi: pengertian nyanyian islami, jenis 

nyanyian islami, fungsi nyanyian islami, kelebihan dan 

kekurangan nyanyian islami. Ketiga Pendidikan Anak usia dini. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

C. Pertanyaan Penelitian 

BAB III  : KAJIAN OBYEK PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum PAUD 

Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara, meliputi sejarah 

berdirinya, letak geografis, visi dan misi PAUD Nurussalam Al 

Mubarak, struktur organisasi, keadaan guru dan peserta didik, 

sarana dan prasarana, evaluasi. Dalam bab ini juga dijelaskan 

mengenai penerapan Pendekatan pembelajaran Beyond Centers 

and Circle Time (BCCT) melalui nyanyian Islami di PAUD 

Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 

2018/2019.  

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis penerapan Pendekatan 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT)  melalui 

nyanyian islami di PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis Aji 

Jepara, analisis hasil penerapan pendakatan pembelajaran Beyond 

Centers and Circle Time (BCCT) melalui nyanyian islami di 

PAUD Nurussalam Al-Mubarak Pakis Aji Jepara dan analisis 
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faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 

pendekatan pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) 

melalui nyanyian Islami di PAUD Nurussalam Al Mubarak Pakis 

Aji Jepara.  

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, saran-saran dan penutup   

3. Bagian Akhir, yang terdiri dari : 

Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Biodata Penulis  

 


