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Lampiran 5: Hasil Wawancara 1 

HASIL WAWANCARA 1 

Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016 

     Senin, 17 Oktober 2016 

     Senin, 24 Oktober 2016 

Tempat  : TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Waktu   : 12.30 – 13.30 WIB 

Responden  : Kepala Sekolah (Tri Sulasmi, S.Pd) 

1. Komponen Context 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang dimaksud dengan 
model pembelajaran BCCT? 

BCCT atau sentra adalah model 
pembelajaran yang proses 
pembelajarannya dilakukan di 
dalam “lingkaran” dan terdapat 
sentra-sentra untuk siswa bermain. 
Setiap sentra mendukung 
perkembangan siswa yaitu 
bermain sensorimotor, bermain 
peran, dan bermain konstruktif. 
Model ini sangat baik untuk 
perkembangan kreativitas siswa. 

2. Penerapan model pembelajaran 
BCCT apakah diterapkan atas 
inisiatif 
sekolah/yayasan/pemerintah? 

Model ini sudah ada dalam 
program pemerintah, tetapi 
tergantung TK masing-masing 
apakah sudah siap 
melaksanakannya atau belum. TK 
Kristen 03 menerapkan model 
pembelajaran BCCT atas inisiatif 
sekolah dan mendapatkan 
dukungan penuh dari Yayasan 
karena kami sekolah swasta. 
Tanpa dukungan dari Yayasan 
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program kami tidak dapat 
terlaksana dengan baik 

3. Apakah tujuan diterapkannya 
BCCT? 

Mengacu pada misi TK Kristen 03 
Eben Haezer yang no.4, yakni 
menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran yang berkualitas, 
aktif, kreatif, kontekstual, dan 
menyenangkan sesuai tahap 
perkembangan anak usia dini. Jadi 
tujuan diterapkannya BCCT 
adalah meningkatkan kreatifitas 
siswa dalam pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kebutuhan 
siswa masing-masing. Sehingga 
siswa tidak bosan dalam belajar 

4. Apakah yang melatarbelakangi 
diterapkannya BCCT? 

Model pembelajaran sebelumnya 
membosankan bagi siswa dan 
siswa kurang aktif dan kreatif. 
Sehingga pada saat itu sekolah 
mulai berfikir untuk merubah 
model pembelajaran yang kami 
jalankan. Dulu kami 
menggunakan model 
pembelajaran Klasikal. Model ini 
hanya berfokus pada guru dan 
siswa hanya mengikuti instruksi 
guru saja. 

5. Apakah sudah ada Undang-
undang yang mengatur tentang 
BCCT? 

Kalau untuk model pembelajaran 
tidak ada, karena ada banyak 
model dan masing-masing TK 
bebas menggunakan model apa 
yang dipilih. Yang ada hanya 
standar atau pedoman 
pelaksanaan pembelajaran BCCT. 

6. Apakah manfaat dari BCCT 
untuk sekolah dan orang tua? 

Banyak manfaat yang dirasakan 
oleh sekolah dan orang tua siswa. 
Untuk sekolah, dua tahun ini kami 
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mengalami peningkatan 
pendaftaran jumlah siswa yang 
masuk, dan prestasi yang 
diperoleh anak-anak yang 
memuaskan. Yakni menjadi 
pemenang dalam lomba-lomba 
yang diadakan kecamatan Tingkir 
maupun sekota Salatiga. 
Sedangkan manfaat untuk orang 
tua yaitu orang tua bisa 
mencontoh model pembelajaran 
BCCT untuk di rumah. Siswa juga 
terlihat lebih mandiri, kreatif, aktif, 
dan dapat berdaptasi dengan 
lingkungan baru. 

7. Apakah sekolah mengalami 
peningkatan jumlah siswa 
setiap tahun ajaran baru? 

Bahwa setiap tahun, jumlah siswa-
siswa TK Kristen 03 Eben Haezer 
mengalami peningkatan 
jumlahnya. Dengan model 
pembelajaran sentra, siswa lebih 
aktif. Dan setiap harinya ada rotasi 
guru pengajarnya. 

Komponen Input 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah sebelum dilaksanakan 
BCCT ada perencanaan atau 
persiapan terlebih dahulu? 

Iya, jelas ada. Sebelum 
dilaksanakannya model 
pembelajaran BCCT, kami akan 
mengajukan proposal ke Yayasan 
untuk permohonan ijin program 
baru. Apabila sudah diijinkan 
maka kami selanjutnya akan 
mempersiapkan guru sebagai 
pelaksana. Persiapannya kami 
mengirim guru untuk mengikuti 
pelatihan-pelatihan tentang model 
pembelajaran BCCT dan 
mengundang trainer khusus 
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model pembelajaran BCCT. 
Kemudian untuk pelaksanaan 
model BCCT saya menunjuk 
beberapa guru untuk saya 
tugaskan sebagai koordinator 
pada setiap sentra. Guru juga akan 
mempersiapkan ragam main, 
lembar observasi, dan lembar 
penilaian untuk kegiatan di hari 
berikutnya. 

2. Siapa yang terlibat dalam 
BCCT? 

Kepala Sekolah, guru, dan siswa. 
Kepala sekolah sebagai 
penanggung jawab pelaksanaan, 
guru sebagai pelaksana model 
pembelajaran BCCT, sedangkan 
siswa sebagai pelaku dalam model 
tersebut. Jadi dampaknya 
langsung dapat dirasakan oleh 
siswa. 

3. Apakah ada petunjuk 
pelaksanaan (Juklak) yang jelas 
untuk BCCT? 

Ada. Kami mendapatkan 
Pedoman Penerapan Pendekatan 
“BCCT” dari Pemerintah dan 
sudah dalam bentuk buku. 

4. Sudahkah ada sosialisai 
mengenai BCCT untuk guru, 
yayasan, dan orang tua? 

Ada. Sebelum pelaksanaan BCCT 
sekolah menugaskan guru untuk 
mengikuti pelatihan dan 
pemagangan. Kemudian sekolah 
mensosialisasikan kepada orang 
tua siswa pada awal tahun ajaran 
baru. Pihak Yayasan secara tidak 
langsung sudah tahu akan 
program yang kami laksanakan. 
Karena sebelum dilakukan 
sosialisasi ke orang tua, kami 
mengajukan proposal kegiatan 
(sosialisasi) ke Yayasan untuk 
disetujui. 
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5. Bagaimana untuk pembiayaan 
pelaksanaan BCCT? 

Biaya pelaksanaan BCCT sudah 
termasuk di dalam pelaksanaan 
program satu tahun. 

6. Darimanakah sumber dana 
untuk melaksanakan model 
pembelajaran BCCT? 

.Sumber dana berasal dari 
Yayasan, orang tua siswa, dan 
pemerintah.  

7. Apakah sumber dana yang 
bersumber dari pemerintah 
selalu ada setiap tahunnya? 

Untuk sumber dari pemerintah 
tidak dapat dipastikan, karena 
bantuannya kadang cair dan 
kadang juga tidak cair. Sehingga 
tidak bisa dijadikan jaminan untuk 
pembiayaan program. Selain itu, 
jumlah yang kami peroleh juga 
berbeda-beda, apabila bantuan 
tersebut cair. Kami juga setiap 
tahun harus mengajukan proposal 
kegiatan ke Dinas, agar kami 
mendapatkan bantuan dari 
pemerintah. 

8. Apakah biaya pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT 
sudah masuk di dalam 
program kerja TK Kristen 03 
Eben Haezer Salatiga? 

Untuk pelaksanaan model 
pembelajaran BCCT 
pembiayaannya sudah masuk di 
dalam program kerja yaitu di 
dalam Standar Proses yang 
diajukan di Yayasan setiap 
tahunnya. Selain itu sekolah 
mendapatkan bantuan dari 
pemerintah yang disebut BOP, 
tetapi bantuan tersebut tidak pasti 
keluarnya. Kadang keluar dan 
kadang tidak, sehingga sekolah 
tidak begitu mengharapkan 
bantuan dari pemerintah. 

9. Fasilitas apa saja yang ada di 
TK Kristen 03 Eben Haezer 
Salatiga yang dapat 
mendukung pelaksanaan 

Fasilitas yang dimiliki sekolah 
meliputi ruang kelas yang sudah 
ada multimedianya, perpustakaan, 
ruang konsultasi, UKS, aula untuk 
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model pembelajaran BCCT? kegiatan, dan ruang tunggu. 
 

Komponen Process 

1. Apakah ada hambatan-
hambatan saat diterapkan 
model pembelajaran BCCT? 

Kalau untuk sekolah hambatan 
pelaksanaan hanya berhubungan 
dengan pembiayaan yang 
bersumber dari pemerintah yang 
tidak bisa dijadikan jaminan untuk 
pencairannya. Tetapi sekolah 
dapat mengatasi hal tersebut, 
karena kami ada dukungan dari 
Yayasan karena kami sekolah 
swasta. Untuk guru-guru sebagai 
pelaksana hanya sedikit 
mengalami hambatan yaitu pada 
saat mempersiapkan untuk sentra 
di hari berikutnya. Terkadang 
waktunya terlalu sedikit, sehingga 
guru juga mengalami hambatan 
dalam menyelesaikan administrasi 
sekolah. Akan tetapi semua 
hambatan tersebut dapat kami 
atasi bersama-sama.  

2. Mengapa TK Kristen 03 Eben 
Haezer menerapkan model 
pembelajaran BCCT? 

Karena sebelum menerapkan 
model BCCT TK kami mengalami 
kesulitan dalam meningkatkan 
jumlah siswa di tahun ajaran baru. 
Sehingga sekolah berfikir untuk 
merubah model pembelajaran 
yang kami gunakan, bertujuan 
sebagai daya tarik untuk 
meningkatkan jumlah siswa di 
tahun ajaran baru. Sebelumnya 
kami mengevaluasi model lama 
yaitu klasikal, ternyata siswa 
cenderung bosan dan pasif. 
Kemudian kami memutuskan 
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untuk mengubah model 
pembelajaran yang kami gunakan 
yaitu dengan model pembelajaran 
BCCT. 

3. Apakah model pembelajaran 
BCCT sudah baik diterapkan di 
TK Kristen 03 Eben Haezer 
Salatiga? 

Model pembelajaran BCCT sangat 
bagus diterapkan di sekolah ini. 
Awalnya kami menggunakan 
metode kontekstual, dimana 
fokusnya berpusat pada guru saja. 
Berbeda dengan model ini, karena 
siswa bisa lebih aktif dan lebih 
survive. Guru di sini hanya 
sebagai fasilitator saja. Siswa juga 
tidak bosan beraktifitas di dalam 
kelas, karena model pembelajaran 
sentra mempunyai sentra-sentra 
bermacam-macam. 

Komponen Product 

1. Apakah model pembelajaran 
BCCT berhasil sesuai dengan 
tujuan awal? 

Iya sudah sesuai. Hal ini dapat 
dilihat dengan meningkatnya 
jumlah siswa setiap tahunnya. Dan 
anak-anak senang dalam belajar 
dengan menggunakan model ini. 

2. Perlukah dilakukan perbaikan 
pelaksanaan model BCCTI? 

Perbaikan secara signifikan tidak 
perlu, karena model ini sudah baik 
dan bagus untuk terus 
dilaksanakan. 

3. Bagaimanakah dengan visi ke 
depannya? 

Model pembelajaran BCCT akan 
tetap kami jalankan, walaupun ada 
sedikit hambatan tetapi hal itu bisa 
teratasi. Sekolah juga akan 
mengikuti perkembangan jaman 
apabila ada inovasi-inovasi lain 
yang bisa meningkatkan proses 
belajar mengajar. 

4. Apakah dampak pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT bagi 

Dampak untuk sekolah adalah 
meningkatnya jumlah siswa, 
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sekolah? prestasi guru, dan siswa juga 
meningkat. Tidak lama ini guru 
kami menang dalam lomba karya 
ilmiah dan siswa apabila mewakili 
sekolah untuk lomba antar TK, 
mereka selalu mendapatkan juara.  

5. Apakah pelaksanaan model 
pembelajaran perlu 
dilanjutkan? 

Model pembelajaran BCCT akan 
tetap dijalankan, walaupun masih 
ada sedikit kendala tetapi 139ias 
kami atasi. Kami ke depannya 
akan menambahkan ragam 
permainan lagi, sehingga akan 
menambah ilmu kepada siswa dan 
guru. Kami juga akan mengikuti 
perkembangan jaman, sehingga 
kami tidak tertinggal 
pengetahuan. Harapan kami, 
model BCCT bisa diterapkan di 
sekolah-sekolah lain.  

6. Apakah manfaat model 
pembelajaran BCCT bagi siswa 
dan guru? 

Dari awal digunakan sampai 
sekarang model BCCT sangat 
bermanfaat bagi siswa dan guru. 
Siswanya jadi tidak bosan saat 
belajar, karena setiap hari rolling 
class dan gurunya juga merasakan 
hal yang sama karena yang 
diajarnya siswanya berbeda-beda. 
Di dalam kelas, siswa jadi lebih 
aktif dalam belajar. Berani untuk 
mengeksplor kemampuannya 
masing-masing. 
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Lampiran 6: Hasil Wawancara 2 

HASIL WAWANCARA 2 

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Oktober 2016 

Tempat  : TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Waktu   : 12.30 – 13.00 WIB 

Responden  : Guru TK A (Wahyu A. Rimbita, S.Pd) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang anda ketahui tentang 
model pembelajaran BCCT? 

Model pembelajaran BCCT itu 
intinya pembelajaran yang kreatif, 
berpusat pada anak dan guru. 
Guru hanya fasilitator yang 
memberikan rangsangan pada 
anak. Anak belajar melalui 
pengalamannya sendiri. 

2. Apa pengaruh atau manfaat 
BCCT terhadap guru? 

Dalam pembelajaran BCCT peran 
guru tidak terlalu banyak. Guru 
hanya memberi pijakan saja, 
sebenarnya lebih mudah untuk 
pengamatan. 

3. Apakah guru perlu persiapan 
saat mengajar dengan model 
BCCT? 

Iya perlu. Guru mempersiapkan 
ragam main, tugas-tugas yang 
akan diberikan, lembar observasi, 
dan penilaian. Dan lebih repot 
karena harus memikirkan kegiatan 
yang bisa memfasilitasi 
perkembangan siswa. 

4. Persiapan apa saja yang 
dilakukan oleh guru sebelum 
melaksanakan model 
pembelajaran BCCT? 

Persiapan guru dalam pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT 
dilakukan sehari sebelumnya. Jika 
kegiatan dilakukan di dalam kelas. 
Sedangkan untuk administrasi, 
kami sudah menyiapkan dari 



141 
 

tahun ajaran baru. 
Administrasinya ya seperti 
formalitas guru-guru TK lainnya, 
yakni RPPM, RPPH, silabus, prota, 
dan promes. Persiapan untuk 
sentra memang membutuhkan 
waktu, dikarenakan jadwal 
mengajarnya sudah sampai siang 

5. Untuk ruangan kelas apakah 
mendukung dalam 
pelaksanaan BCCTI? 

Ruangan kelas sudah OK dan ideal 
untuk jumlah siswa antara 10 – 15 
anak. 

6. Bagaimana perbandingan 
jumlah murid yang masuk 
pada setiap tahun ajaran baru? 

Siswa TK Kristen 03 dulunya 
sedikit, satu kelas berjumlah 
sekitar 15 – 20 siswa saja. Dan 
hanya 2 paralel, sedangkan 
sekarang ada 5 paralel 

7. Bagaimana dengan jumlah 
kelas paralel untuk play group? 
Apakah ada perbedaan di 
setiap semester? 

Play Group dulunya saat semester 
1 ada 2 kelas paralel, kemudian 
semester 2nya ada 3 kelas paralel. 
Tapi 2 tahun ini setiap satu 
semester sudah ada 4 kelas. Yang 
jumlah siswanya antara 15 sampai 
20 siswa 

8. Apakah ada buku panduan 
pelaksanaan BCCT? 

Ada dan bisa search di google. 

9. Apakah sarana dan prasarana 
di TK Kristen 03 Eben Haezer 
sudah memadai untuk 
pelaksanaan BCCT? 

Sudah memadai dan cukup, guru 
juga bisa membuat media sendiri 

10. Apakah sebelum pelaksanaan 
program BCCT sekolah ada 
sosialisasi atau pelatihan? 

Iya ada. Dulu ada pelatihan 
khusus mengundang trainer 
BCCT. 

11. Apakah model BCCT 
mendukung dalam 
meningkatkan mutu 
pembelajaran di sekolah? 

Apabila model pembelajaran 
BCCT dilaksanakan dengan benar 
maka hasilnya akan sangat bagus 
sekali. Karena selama ini 
pelaksanaannya masih belum 
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maksimal. Guru-guru masih perlu 
training lagi agar pelaksanaannya 
lebih maksimal lagi. 

12. Kendala apa yang dialami oleh 
siswa saat pembelajaran 
sebelum dilaksanakannya 
model pembelajaran BCCT? 

Siswa TK cenderung bosan karena 
pembelajarannya yang monoton. 
Dalam satu kelas semua membuat 
kreativitas sama semua, siswa 
tidak mengenal semua guru, dan 
juga keaktifan siswa berkurang. 

13. Apakah pelaksanaan model 
BCCT ada yang 
mengkoordinasi untuk 
pelaksanaannya? 

Pelaksanaan model pembelajaran 
sentra sudah ada yang 
mengkoordinasi, yaitu guru-guru 
yang sudah ditunjuk pada saat 
raker guru. Dan sudah terlampir 
di program dan kegiatan. Orang 
tua siswa juga akan tahu, karena 
program kegiatan dibagikan pada 
saat tahun ajaran baru. 

14. Apa yang membedakan antara 
model pembelajaran yang 
dahulu dilaksanakan dengan 
model pembelajaran BCCT? 

Model pembelajaran klasik yang 
dilaksanakan sebelum model 
sentra membuat siswanya kurang 
bersemangat saat belajar di kelas. 
Beberapa kali saya mengajar di 
kelas, ada beberapa siswa 
menginginkan pulang karena 
sudah bosan. Padahal untuk TK B 
kami harus mempersiapkan siswa 
untuk masuk ke jenjang SD, 
padahal waktu pembelajaran di 
SD lebih lama daripada di TK. 
Model pembelajaran klasik kurang 
menyenangkan untuk siswa 

15. Apakah sarana dan prasarana 
sudah digunakan secara 
maksimal untuk pembelajaran 
BCCT? Peralatan yang ada di 
gudang misalnya? 

Awalnya peralatan yang 
dipersiapkan untuk Day Care 
belum digunakan, kemudian 
disimpan di gudang.Namun 
setelah sekolah merubah model 
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pembelajaran menjadi sentra, 
beberapa alat-alat yang tersimpan 
di gudang digunakan untuk 
pembelajaran sentra. Peralatan 
makan digunakan siswa untuk 
bermain peran.Salah satu contoh 
peran yang dimainkan adalah 
seseorang yang mempunyai 
warung makan. Siswa berperan 
menjadi pemilik restoran, pelayan, 
dan pembeli. Bermain peran 
dalam hal ini dibuat seperti 
kenyataannya. Siswa akan menjadi 
lebih aktif dan senang dalam 
pembelajaran 

16. Apakah pelaksanaan model 
sentra sudah sesuai dengan 
persiapan guru? 

Pembelajaran sentra dilaksanakan 
sesuai silabus yang sudah kami 
buat. Contohnya sentra bahasa, 
kegiatan didalamnya terdapat 
komunikasi antara siswa dengan 
guru, siswa dengan siswa lain, 
siswa aktif mengerjakan aktivitas, 
dan menjawab pertanyaan yang 
diberikan dari guru. Guru juga 
mendapatkan pelatihan-pelatihan 
sebelum pelaksanaan model 
pembelajaran sentra. Dan juga 
mendapatkan dukungan dari 
Yayasan 
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Lampiran 7: Hasil Wawancara 3 

HASIL WAWANCARA 3 

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2016 

     Jumat, 21 Oktober 2016 

Tempat  : TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Waktu   : 13.00 – 13.30 WIB 

Responden  : Guru PG (Rosalina Wiyoto, S.Pd) 

     TK A (Wahyu Agustina Rimbita, S.Pd) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Mengapa TK Kristen 03 Eben 
Haezer menggunakan model 
pembelajaran BCCT? 

Karena setahu saya BCCT 
mempunyai banyak keunggulan, 
diantaranya yaitu anak bisa lebih 
mengenal semua guru jadinya 
tidak bosan karena rolling teaching, 
setiap hari belajarnya hanya satu 
sentra saja jadi lebih bisa fokus, 
mobilitas anak jadi lebih tinggi 
(keaktifannya), dan anak bisa 
belajar survive karena guru tidak 
terlalu intensif. 

2. Sebelum Anda menggunakan 
model BCCT TK menggunakan 
model pembelajaran apa? 

Menggunakan model 
pembelajaran Klasikal 

3. Apa yang dimaksud dengan 
model pembelajaran Klasikal? 

Model pembelajaran yang 
fokusnya hanya guru. Dalam 
pembelajarannya hanya ada satu 
kegiatan saja dan semuanya sama 
atau tidak ada ragam mainnya, 
sehingga anak-anak cenderung 
bosan. 

4. Apakah letak perbedaan Model pembelajaran BCCT ada 
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anatara model pembelajaran 
Klasikal dengan model 
pembelajaran BCCT? 

ragam mainnya, dan banyak 
pilihan main, anak boleh memilih, 
kalau tidak mau main juga tidak 
apa-apa. Kalau hanya ingin main 
satu saja juga tidak apa-apa. 
Sedangkan model pembelajaran 
Klasikal berfokus hanya pada 
guru, siswa mengikuti apa yang 
dilakukan guru, dan satu kelas 
sama semua (lebih cenderung 
membosankan). 

5. Bagaimanakah pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT? 

Siswa belajarnya rolling class 
(berpindah-pindah), karena di 
sekolah ada 5 sentra (balok, seni, 
bermain peran, persiapan, dan 
messy). Setiap hari berpindah, 
tetapi guru pengampu sentranya 
tetap. 

6. Apakah pelaksanaan model 
pembelajaran membuat siswa 
senang dan tidak 
membosankan? 

Model pembelajaran sentra 
cenderung tidak membosankan. 
Siswa sangat senang sekali, setiap 
hari mereka berpindah-pindah 
dari satu kelas ke kelas lain. 
Tergantung dari sentra yang 
dipelajari pada hari itu. Bagi guru 
hal ini juga sangat membantu 
dalam pembelajaran, tetapi kami 
dituntut untuk lebih berkreasi 
dalam penentuan materi yang 
akan diajarkan saat itu. 
Persiapannya yang lebih ekstra, 
tetapi kami semua bekerja sama 
satu dengan yang lain. 

7. Apa sajakah kelebihan-
kelebihan dari model 
pembelajaran BCCT? 

Keunggulan model pembelajaran 
BCCT itu banyak, diantaranya 
siswa bisa lebih mengenal semua 
guru jadi tidak bosan karena 
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rolling teaching (pengajarnya 
bergantian), setiap hari belajarnya 
hanya satu sentra saja jadi bisa 
lebih sosialisasi, mobilitas siswa 
jadi lebih tinggi, dan siswa belajar 
mandiri karena guru tidak terlalu 
intensif. 

8. Apakah ada manfaat dari 
sarana prasarana yang sudah 
ada saat ini untuk 
pembelajaran BCCT? 

Sebenarnya TK Kristen 03 akan 
membuka Day Care (penitipan 
anak) sehingga sarana dan 
prasarana dilengkapi oleh 
yayasan. Tetapi sebelum 
pelaksanaan, kami mengalami 
kendala yaitu guru tidak dapat 
membagi tugasnya untuk menjaga 
di Day Care dan mengajar di kelas. 
Sehingga sarana dan prasarananya 
tidak digunakan pada saat itu. 
Tetapi untuk saat ini sarana dan 
prasarana yang ada dimanfaatkan 
untuk pebelajaran sentra. 
Pembelajaran sentra mempunyai 
tujuan agar siswa lebih aktif dan 
kreatif. 

9. Apakah pelaksanaan model 
pembelajaran sentra 
disesuaikan dengan kalender 
akademik? 

Sebagai pelaksana, kami guru 
menyesuaikan jadwal pada 
kalender akademik. Hal ini kami 
gunakan sebagai pedoman dalam 
membuat persiapan untuk 
melaksanakan model 
pembelajaran BCCT. 

10. Kurikulum apa yang 
digunakan di TK Kristen 03 
Eben Haezer? 

Tahun ajaran 2016/2017 kami 
menggunakan kurikulum 2013 
yang dimodifikasi dengan 
kebutuhan siswa dan disesuaikan 
dengan sarana dan prasarana yang 
kami miliki. Jadi kami bisa 
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mengembangkan kurikulum yang 
berasal dari pemerintah 

11. Bagaimana dalam pelaksanaan 
pembelajaran BCCT apakah 
ada kerja sama antar guru 
pengajar? 

Pelaksanaan model pembelajaran 
BCCT tidak dapat berjalan dengan 
baik, apabila tidak ada kerja sama 
guru. Model sentra yang kami 
laksanakan rolling class setiap hari, 
jadi persiapannya juga setiap hari. 
Apabila dalam satu hari tidak ada 
kerja sama guru sama sekali maka 
akan mengganggu pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT pada 
hari berikutnya. Kerja sama guru 
ini diantaranya adalah 
mempersiapkan tempat, 
mempersiapkan alat dan bahan 
yang dibutuhkan, dan 
mempersiapkan aktivitas yang 
akan dikerjakan oleh peserta didik 

12. Apakah kerja sama guru 
mengalami kesulitan pada saat 
pelaksanaan model 
pembelajaran BCCT? 

Kerja sama guru cukup baik, 
sehingga dalam pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT dapat 
berjalan dengan lancar. Guru 
bekerja sama dalam menyiapkan 
sarpras dan kegiatan apa saja yang 
akan dilaksanakan contohnya 
survey tempat, jika akan 
melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di luar kelas. 
Pendanaan juga sudah 
dipersiapkan oleh Tata Usaha. 
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Lampiran 8: Hasil Wawancara 4 

HASIL WAWANCARA 4 

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2016 

Tempat  : Jl. Kumpulsari I/12, Salatiga 

Waktu   : 16.00 – 16.30 WIB 

Responden  : Orang Tua Siswa (Elizabeth Widi A.) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah anda tahu tentang 
model pembelajaran yang 
diterapkan di TK Kristen 03 
Eben Haezer? 

Iya saya tahu. Namanya model 
pembelajaran sentra. Di buku 
program dan kegiatan yang 
dibagikan sekolah ada. 

2. Apakah ada manfaat model 
pembelajaran BCCT (sentra) 
bagi orang tua? 

Saya sebagai orang tua tidak 
terlalu mengerti tentang model 
pembelajaran BCCT. Tetapi karena 
sistemnya moving class, jadi saya 
lebih melihat anak saya jadi lebih 
mandiri, berani untuk 
bersosialisasi, kreatif, di rumah 
aktif, dan lebih mudah beradaptasi 
dengan lingkungan baru karena 
setahu saya selalu setiap hari 
pindah kelas dan beda guru yang 
mengajar. 

 

 

 

 

 

 


