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BAB II 

 

KAJIAN TEORI 

 

Bab ini akan disajikan kajian teori terhadap konsep-

konsep tentang : a) mutu pembelajaran, b) evaluasi program, 

dan c) model pembelajaran BCCT  yang terdapat di dalam 

judul penelitian meliputi: 

 

2.1 Pengertian Mutu Pembelajaran 

Menurut Deming (2009) mutu adalah penilaian 

subyektif “customer”.  Mutu memiliki makna yang berlainan 

bagi setiap orang tergantung pada konteksnya. Mutu 

memiliki banyak kriteria yang berubah secara terus menerus. 

Orang yang berbeda akan menilai dengan kriteria yang 

berlainan pula. Banyak orang mendefinisikan mutu dengan 

tepat. 

Mutu pembelajaran ditentukan oleh tiga variabel, yaitu 

budaya atau kebiasaan sekolah, proses belajar dan mengajar, 

dan realitas (kenyataan) sekolah (Sagala, 2012 : 132). 

Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilakukan baik guru 

ataupun peserta didik di sekolah dapat mempengaruhi 

kualitas pembelajaran. Pada saat guru mengajar di dalam 

kelas, tahapan pembelajarannya dapat mempengaruhi 
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kualitas pembelajaran. Kebiasaan di sekolah dapat terbentuk 

pada saat peserta didik mulai mengenal lingkungan sekolah, 

dan akan menjadi kebiasaan untuk peserta didik pada tahun 

ajaran berikutnya. Hal ini dapat terjadi hampir setiap tahun 

dalam setiap tahun ajaran baru. Kebiasaan ini nantiny secara 

terus menerus akan mempengaruhi semua warga di sekolah. 

Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dapat mempengaruhi 

mutu sekolah. Karakteristik peserta didik yang terbentuk 

dengan baik akan meningkatkan mutu sekolah, akan tetapi 

apabila karakteristik yang terbentuknya kurang baik maka 

akan menghambat peningkatan mutu sekolah. Sekolah 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk 

karakteristik baik untuk peserta didik. 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan salah satu 

aktivitas yang dapat mempengaruhi mutu sekolah. Hal ini 

juga nantinya dapat untuk menentukan mutu lulusan. Proses 

kegiatan belajar dan mengajar serta untuk kualitas kurikulum 

juga dapat berpengaruh dengan keadaan atau situasi di 

sekolah. Realita adalah suatu keadaan serta kondisi nyata 

yang ada di lingkungan sekolah, baik kondisi secara fisik 

seperti gedung beserta fasilitasnya, maupun kondisi secara 

non fisik. 

Mutu pembelajaran yang berkualitas dapat terwujud 

apabila sekolah mengikuti peraturan dari pemerintah. 

Pemerintah mengeluarkan aturan No. 32 tahun 2013 yang 
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menjelaskan secara rinci UU Sisdiknas yaitu mengenai 

standar proses. Standar proses berisi tentang standar atau 

aturan nasional pendidikan tentang pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah-sekolah untuk mencapai standar 

kelulusan peserta didik. 

Proses pembelajaran di sekolah-sekolah 

diselenggarakan secara menyenangkan, mengikuti 

perkembangan jaman, menciptakan inovasi, dan dapat 

memotivasi peserta didik untuk menemukan sendiri 

kreativitas masing-masing anak yang disesuaikan dengan 

bakat dan minat mereka, serta perkembangan psikologis.  

Dijelaskan dengan uraian di atas bahwa pembelajaran 

dianggap bermutu atau berkualitas apabila peserta didik 

senang, terbentuk perilaku yang baik, dan kemampuan dalam 

keterampilan dapat berkembang. Menurut Hamalik (2014 : 

57), pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun dan 

diliputi oleh faktor-faktor manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan tata cara yang saling mempengaruhi 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Berhubungan 

dengan pembelajaran yang berkualitas, Mulyono (2009 : 29) 

menyebutkan bahwa konsep kualitas pembelajaran 

mengandung lima pengantar, yaitu pembelajaran, kesesuaian, 

efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.    

Mutu pembelajaran berpusat pada kemampuan guru 

pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Guru 
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dituntut mempunyai kemampuan untuk merencanakan 

pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan pada evaluasi 

pembelajaran. 

Karakteristik peserta didik terbentuk dari lingkungan 

yang mereka tempati serta nila-nilai yang terdapat pada 

dunia pendidikan. Kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat sangat mempengaruhi kondisi perilaku peserta 

didik. Sehingga dunia pendidikan harus memiliki mutu 

pendidikan yang baik, agar dapat membantu dalam proses 

perkembangan pribadi setiap anak. Pembelajaran yang 

berkualitas harus mempunyai daya tarik kuat, dan 

indikatornya yaitu kesempatan belajar yang tersebar. Dengan 

pembelajaran yang menarik dan berkualitas, masyarakat akan 

mudah untuk mengikuti dan tertarik untuk mendaftarkan 

anaknya ke sekolah tersebut karena kinerja lembaga yang 

lulusannya menonjol, sarana prasarana yang lengkap, sumber 

daya manusia yang berkualitas, menjadi daya tarik sendiri 

oleh peserta didik. Suasana yang nyaman dan menyenangkan 

akan membentuk kepribadian baik untuk peserta didik. 

Efektivitas dalam pembelajaran sering kali diukur 

dengan tercapainya suatu tujuan. Pengertian ini memiliki ciri-

ciri sebagai berikut yaitu tersusun secara teratur, berurutan 

melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, 

penilaian dan penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan 

akan tugas belajar, kebutuhan pembelajar, kejelasan akan 
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tujuan, bertolak dari kemampuan mereka yang bersangkutan 

(peserta didik, pendidik, masyarakat dan pemerintah).  

Efisiensi pembelajaran diartikan sebagai kesesuaian 

antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan beserta hasil 

akhir yang didapatkan. Ciri-ciri yang ada diantaranya yaitu 

merancang suatu kegiatan pembelajaran yang berdasarkan 

pada model, kebutuhan akan kondisi peserta didik, 

pengorganisasian kegiatan belajar dan mengajar, 

pembelajaran dimana  lingkungan atau latar belakang 

diperhatikan, dan pemakaian berbagai sumber daya dengan 

pembagian tugas dengan adil. Selain itu ciri-ciri yang lainnya 

adalah pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai dengan 

keperluan, pemanfaatan sumber belajar bersama, usaha 

inovatif yang merupakan penghematan, seperti misalnya 

pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terbuka yang tidak 

mengharuskan pembangunan gedung, dan mengangkat 

tenaga pendidik yang digaji secara tetap. Hal ini dapat 

diartikan juga sebagai penghematan. Inti dari efisiensi yaitu 

meningkatkan semua faktor internal maupun eksternal untuk 

menyusun tindakan alternatif-alternatif yang lain, kemudian 

memilih kegiatan yang paling menguntungkan. 

Produktivitas adalah suatu proses yang 

memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan 

banyak. Hasil yang baik dalam pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perubahan dalam kegiatan pembelajaran (dari 
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menghafal, kemudian mengingat ke menganalisis dan 

mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran 

(dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar), 

peningkatan interaksi antara peserta didik dengan sumber 

belajar, atau gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar-

pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik, 

keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih 

banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan 

berkurangnya angka putus sekolah (Muljono, 2006 : 29). 

Proses pembelajaran di kelas adalah sebuah sistem 

yang terdiri dari lima komponen. Kelima komponen tersebut 

adalah keberhasilan pembelajaran yang tergantung pada 

guru, peserta didik, sarana pembelajaran, lingkungan kelas, 

dan budaya kelas.  Semua komponen tersebut harus saling 

mendukung satu sama lain dalam sebuah sistem kegiatan 

pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang 

berkualitas adalah pembelajaran yang efektif pada saat 

kegiatan belajar dan mengajar tersebut berlangsung. Pada 

intinya yaitu menyangkut kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru sangat menentukan kualitas hasil 

pembelajaran yang akan diperoleh peserta didik.  

Peserta didik itu mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka 

masing-masing. Apabila model pembelajaran tidak sesuai 
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dengan apa yang mereka inginkan maka akan mempengaruhi 

mutu sekolah. Peserta didik merupakan pelanggan, sehingga 

penyelenggara pendidikan harus mengutamakan 

kepentingan dan kebutuhan peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa 

mutu pembelajaran adalah pembelajaran yang dilaksanakan 

guru, sehingga dapat menentukan mutu pembelajaran yang 

nantinya akan dihasilkan oleh peserta didik. Peserta didik 

adalah pelanggan utama yang harus diperhatikan, karena hal 

ini juga akan berpengaruh pada mutu pembelajaran. Hal-hal 

yang mempengaruhi dalam kualitas pembelajaran, yaitu 

kesesuaian, mempunyai daya tarik yang kuat, efektivitas, 

efisiensi, dan produktivitas. 

 

2.2  Hakikat Evaluasi Program 

Arikunto (2014 : 2) mempunyai pendapat pengertian 

evaluasi yaitu kegiatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi mengenai sesuatu yang dikerjakan, yang 

kemudian informasi tersebut digunakan untuk memutuskan 

alternatif yang sesuai dan tepat untuk mengambil sebuah 

keputusan. Sedangkan Ahmad (2007 : 133) mengartikan 

evaluasi sebagai kegiatan atau program, yang berdasarkan 

kriteria tertentu melalui penilaian. Menurut Wirawan (2011 : 

7) evaluasi adalah penemuan untuk menganalisa, 

mengumpulkan, serta memberikan informasi yang 
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bermanfaat sebagai objek yang dievaluasi, menilainya, dan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi, dan 

hasilnya digunakan untuk mengambil suatu keputusan 

mengenai objek yang dievaluasi. 

Dari berbagai pengertian mengenai evaluasi yang 

dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, 

dan menyajikan informasi-informasi yang didasarkan pada 

kriteria atau syarat-syarat tertentu. 

Selanjutnya menurut Arikunto dan Jabar (2010 : 3) 

bahwa program adalah rencana. Apabila program 

diintegrasikan dengan evaluasi program maka program 

diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan 

terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok 

orang.  Selain itu Arikunto mengatakan bahwa ada tiga 

pengertian yang penting dan perlu ditekankan dalam 

mengevaluasi program, yaitu (1) realisasi atau implementasi 

suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu yang relatif lama 

dan bukan merupakan kegiatan tunggal tetapi jamak 

berkesinambungan, dan (3) terjadi di dalam organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai 

suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut 

sebagai sistem yang didalamnya terdapat serangkaian 
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kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi 

berkelanjutan. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa 

program merupakan kegiatan yang berlangsung dalam 

waktu yang lama dan berkelanjutan yang melibatkan 

beberapa kelompok orang untuk menerapkan suatu 

kebijakan. 

Langbein dan Felbinger menyatakan ”Program 

evaluation is the application of emprical social science research 

methods to the process of judging the effectiveness of public 

policies, programs, or projects, as well as their management and 

implementation, for decision-making purposes” (Langbein, 2006 : 

3).  Makna evaluasi dalam pengertian ini merupakan bagian 

dari metode penelitian sosial yang meliputi proses 

pengambilan keputusan mengenai efektifitas pengelolaan 

dan pelaksanaan program untuk kepentingan pengambilan 

keputusan. 

Berbeda dengan Langbein dan Felbinger, Chen (2005 : 

3) berpendapat bahwa evaluasi program merupakan 

penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi,  

untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan 

dan efektivitas program secara sistematis. Berdasarkan 

pengertian evaluasi program di atas menunjukkan bahwa 

evaluasi program adalah serangkaian kegiatan sistematis 

untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai masukan 

untuk pengambilan keputusan terhadap program yang 
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dievaluasi. Hal ini berarti bahwa evaluasi program 

mengandung tiga unsur penting, yaitu 1) kegiatan yang 

teratur dan bertahap, 2) pengumpulan data dan informasi, 

dan 3) masukan untuk pengambilan keputusan terhadap 

program. 

Mencermati pengertian dari evaluasi dan program 

seperti telah dipaparkan diatas maka evaluasi program 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis atau 

bertahap untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam 

kegiatan nyata dan secara berkelanjutan untuk mencari 

alternatif dalam pengambilan keputusan. 

Seperti telah di paparkan diatas bahwa evaluasi 

program merupakan penerapan dari kebijakan. Kebijakan 

harus dirancang dengan baik dan teliti, supaya tujuan 

ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Kegiatan kebijakan 

itu sesuai dengan kenyataannya disebut dengan program, 

oleh karena itu kebijakan dapat dievaluasi oleh evaluator 

agar dapat dicermati dan dicek kekuatan dan kelemahannya 

dari program secara lebih baik. Evaluasi program pada 

penelitian ini merupakan penerapan kebijakan dalam 

konteks pendidikan. Kebijakan yang dimaksud adalah 

kebijakan-kebijakan penting dari sekolah untuk pencapaian 

tujuan dalam peningkatan dan pengembangan mutu 

sekolah. Evaluasi program ini mempunyai tujuan untuk 

mengetahui seberapa tingkat keberhasilan kualitas 
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pendidikan dan bagaimana cara mengetahui efektivitas di 

masing-masing komponen. 

Berkaitan dengan evaluasi program model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai pelaksanaan model pembelajaran BCCT 

sehingga dengan evaluasi tersebut dapat memperbaiki 

program serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan 

faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT yang nantinya akan bermanfaat 

terhadap keputusan tindak lanjut terhadap penerapan 

model pembelajaran di TK Kristen 3 Eben Haezer Salatiga. 

 

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program 

Tujuan diadakan evaluasi program adalah untuk 

mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah 

mengetahui keterlaksanaan kegiatan program karena 

evaluator ingin mengetahui bagian mana dari komponen 

dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa 

sebabnya (Arikunto dan Jabar, 2014 : 18). Manfaat dari 

evaluasi itu sendiri adalah mengumpulkan data yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

yang nantinya akan menentukan tindak lanjut dari program 

yang sedang atau telah dilaksanakan. Sedangkan Sudijono 
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(2008 : 17) mengemukakan tentang manfaat evaluasi 

program sebagai berikut: 

1) Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna 

memperoleh evaluasi tentang hasil-hasil yang telah 

dicapai dalam rangka pelaksanaan program 

pendidikan 

2) Terbukanya kemungkinan untuk dapat 

diketahuinya relevansi antara program pendidikan 

yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak 

dicapai 

3) Terbukanya kemungkinan untuk dapat 

dilakukannya usaha perbaikan penyesuaian dan 

penyempurnaan program pendidikan yang 

dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna 

sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat 

dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. 

Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat 

dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah 

program keputusan menurut Arikunto dan Jabar (2014 : 22), 

yaitu: 

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa 

program tersebut tidak dapat terlaksana 

sebagaimana diharapkan. 
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2. Memperbaiki program, karena ada bagian-bagian 

yang kurang sesuai dengan harapan. 

3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program 

menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan 

sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. 

4. Pelaksanaan program dilakukan di tempat-tempat 

lain atau mengulangi lagi program tersebut di lain 

waktu, karena program sudah berhasil dengan baik 

maka sangat baik sekali apabila dilaksanakan 

kembali di tempat dan dilain waktu. 

Dari pendapat mengenai tujuan dan manfaat evaluasi 

program maka evaluasi mempunyai arti yaitu bertujuan 

untuk mengetahui pencapaian kesuksesan suatu program, 

dan bermanfaat untuk mengetahui standar pencapaian dari 

suatu program yang nantinya akan berpengaruh pada 

pelaksanaan program. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan pada evaluasi 

program dipengaruhi oleh kualitas masukan (program, 

sarpras, anggaran, dan sumber daya manusia), kualitas 

proses (mengumpulkan dan menganalisa informasi secara 

berkualitas) serta output berupa program sesuai dengan 

kenyataannya dan untuk pengambilan keputusan. Akan 

tetapi, ada beberapa faktor yang menghambat dalam 

pelaksanaan evaluasi program karena kurangnya 
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pengetahuan evaluator tentang evaluasi. Sehingga untuk 

menjadi evaluator dibutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat mencukupi supaya tujuan 

evaluasi program dapat tercapai. 

 

2.2.2 Model-Model Evaluasi Program  

Menurut Arikunto dan Jabar (2014 : 41) model 

evaluasi program yang dikembangkan sesuai dengan 

tujuan pelaksanaan evaluasi.  Di bawah ini diuraikan 

beberapa model evaluasi program yang dirancang oleh 

para ahli, diantaranya:  

a. Goal Oriented Evaluation Model  

b. Goal Free Evaluation Model  

c. Formatif-Summatif Evaluation Model 

d. Countenance Evaluation Model  

e. CSE-UCLA Evaluasi Model 

f. CIPP Evaluation Model  

g. Discrepancy model  

 

Dari berbagai macam model evaluasi seperti telah 

dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan 

model CIPP Evaluation Model (dikembangkan oleh 

Stufflebeam) untuk mengevaluasi pelaksanaan model 

pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT). 
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2.2.3 Model evaluasi CIPP 

Stufflebeam (1967) dikutip oleh Arikunto dan Jabar 

(2014 : 41), mengatakan bahwa Istilah CIPP adalah 

singkatan dari Context, Inputs, Process, and Product yang 

digunakan untuk mengevaluasi sebuah program. CIPP 

memberikan arahan kepada evaluator tentang bagaimana 

untuk mempelajari tiap-tiap komponen dalam setiap 

program yang akan dievaluasi. 

Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses 

melukiskan, memperoleh dan menyediakan informasi yang 

berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan 

keputusan. Melukiskan artinya mengkhususkan, 

mengartikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan 

informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

Memperoleh artinya dengan memakai penghitungan 

statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan 

menganalisis informasi. Menyediakan artinya 

mensintesiskan informasi sehingga akan melayani dengan 

baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan 

evaluasi. Model evaluasi ini dipakai untuk mengevaluasi 

berbagai disiplin dan layanan misalnya pendidikan, 

perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi, dan 

sistem evaluasi personalia militer (Wirawan, 2012 : 92). 
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 Berikut langkah-langkah evaluasi program dengan 

menggunakan CIPP: 

a. Evaluasi konteks 

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan 

dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak 

terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan 

tujuan proyek. 

b. Evaluasi masukan 

Evaluasi masukan adalah kemampuan awal untuk 

mengetahui lebih dalam tentang populasi dan sampel 

dalam rangka melaksanakan program tersebut. 

c. Evaluasi proses 

Di dalam evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh 

kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah 

terlaksana sesuai rencana 

d. Evaluasi produk atau hasil 

Evaluasi produk atau hasil diarahkan yang pada hal-hal 

yang menunjukkan perubahan yang terjadi masukan. 

 Model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang 

komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, 

proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model 

evaluasi ini dikonfigurasi oleh evaluator internal yang 

dilakukan organisasi evaluator, evaluasi diri yang 

dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan 
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individual yang dikontrak atau evaluator eksternal 

(Wirawan, 2012 : 92). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP) 

Model Evaluasi CIPP berorientasi pada suatu 

keputusan (a decision oriented evaluation approach structured). 

Tujuannya untuk membantu kepala sekolah dan guru 

dalam pengambilan keputusan. Ada empat jenis kegiatan di 

dalamnya yaitu: 

Evaluasi konteks (context evaluation) 

 Evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan : Apa 

yang perlu dilakukan? (What needs to be done?). Evaluasi ini 

mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang 

mendasari program. 

Menurut Suharsimi (2008 : 46) “Evaluasi konteks 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang 

belum dipenuhi oleh kegiatan program, tujuan 

pengembangan manakah yang berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan, tujuan manakah yang paling 

mudah dicapai.” 

 

Context Evaluation 

 Berupaya untuk 

mencari jawaban 

atas pertanyaan : 

Apa yang perlu 

dilakukan? 

 Waktu pelaksanaan : 

Sebelum program 

diterima 

 Keputusan : 

Perencanaan 

program 

 

 

Input Evaluation 

 Berupaya mencari 

jawaban atas 

pertanyaan : Apa 

yang harus 

dilakukan? 

 Waktu pelaksanaan: 

Sebelum program 

dimulai. 

 Keputusan : 

Penstrukturan 

program 

 

 

Process Evaluation 

 Berupaya mencari 

jawaban atas 

pertanyaan: Apakah 

program sedang 

dilaksanakan? 

 Waktu pelaksanaan: 

Ketika program 

sedang dilaksanakan 

 Keputusan : 

Pelaksanaan 

 

Product Evaluation 

 Berupaya mencari 

jawaban atas 

pertanyaan: Apakah 

program sukses? 

 Waktu pelaksanaan: 

Ketika program 

selesai. 

 Keputusan : Resikel: 

Ya atau Tidak 

program harus 

diresikel. 
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Evaluasi masukan (input evaluation) 

 Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan: Apa yang harus dilakukan? (What should we 

done?). Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan 

peluang untuk membantu para pengambil keputusan 

mendefinisikan keputusan, mendefinisikan tujuan, 

prioritas-prioritas, dan manfaat-manfaat dari program 

untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.  

Menurut Eko Widoyoko (2014 : 182) “Evaluasi 

masukan membantu mengatur keputusan, menentukan 

sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa 

rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana 

prosedur kerja untuk mencapainya.  Komponen evaluasi: 1. 

Sumber daya manusia, 2. Sarana dan prasarana, 3. Dana 

atau anggaran, dan 4. Berbagai prosedur dan aturan yang 

diperlukan.” 

 

Evaluasi proses (process evaluation) 

 Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan? (Is it 

being done?). Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan 

dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan 

aktivitas dan kemudian membantu untuk menilai program 

dan menginterpretasikan manfaat. 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2008) mengatakan 

“Evaluasi proses dalam CIPP menunjuk pada apa(what) 

kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa (who) orang 

ditunjuk sebagai penanggung  jawab program, kapan (when) 

kegiatan selesai.” 

 

Evaluasi produk (product evaluation) 

 Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban 

atas pertanyaan: Apakah program ini sukses dilaksanakan? 

(Did it succed?). Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan 

mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan 

atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Menurut Eko Putro Widoyoko (2014 : 183) 

“Evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan 

selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun 

apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.” 

Keempat kata yang disebutkan dalam singkat CIPP 

tersebut merupakan sasaran atau komponen-komponen 

dalam evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari 

proses sebuah kegiatan, dan dengan kata lain model CIPP 

adalah model evaluasi yang memandang program yang 

dievaluasi pada sebuah sistem. 
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2.3  Model Pembelajaran Anak Usia Dini  

 Model pembelajaran anak usia dini mempunyai dua 

macam model pembelajaran yaitu, model yang berpusat 

pada guru, dan model pembelajaran yang berpusat pada 

anak. Pembelajaran berpusat pada guru diprakasai oleh 

Povdov, Skinner, dan tokoh-tokoh behavioris yang lainnya. 

Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada anak 

diprakasai oleh Piaget, Erikson dan Isaacs. 

 Teori Perilaku (Behaviours), yang berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Pavlov yaitu dalam 

mengamati perilaku hewan, jika hewan diberikan stimulasi 

tertentu, maka akan menimbulkan respon tertentu sesuai 

dengan stimulasi yang diberikan. Sedangkan Skinner 

mengemukakan bahwa seluruh prilaku manusia dapat 

dijelaskan, atau diamati sebagai respon yang terbentuk dari 

berbagai stimulus yang pernah diterima dari 

lingkungannya.  

 Teori Perkembangan, menjelaskan bahwa para ahli 

psikologi perkembangan melihat bahwa anak mempunyai 

motivasi pribadi yang dimiliki sejak lahir. “Motivasi 

berkemampuan”  inilah kemudian dipandang oleh para ahli 

psikologi sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran 

yang berpusat pada anak, dengan menghargai seluruh 

proses perkembangan, dan berkembang sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki masing-masing anak, dengan 
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menciptakan lingkungan dan menyediakan peralatan 

dengan memberi kesempatan kepada anak untuk belajar 

dan berkembang. 

 Para ahli psikologi telah menemukan pola dan tahapan 

dalam perkembangan yang berasal dari pengendalian yang 

muncul dari dalam diri anak, seperti kognitif, sosial-

emosional, dan perkembangan fisik. Melalui pengetahuan 

ini dapat diciptakan lingkungan belajar yang berbasis 

bermain untuk anak sehingga dapat mendukung 

perkembangan anak (Mulyasa, 2012 : 20). 

 

2.3.1 Model Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) atau Sentra  

Pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran merupakan 

model paling baik yang dilaksanakan dilingkungan 

pendidikan anak usia dini, dengan karakteristik utamanya 

memberikan pijakan untuk membangun konsep aturan, ide, 

dan pengetahuan serta konsep densitas dan intensitas 

bermain. Model pembelajaran Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT) merupakan model pembelajaran yang berfokus 

pada anak. Pembelajaran model ini berpusat pada sentra 

main dan pada saat anak dalam lingkaran. Sentra main 

adalah area main anak yang dilengkapi seperangkat alat 

main, yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang 

diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 



30 
 

tiga jenis permainan, yaitu sensorimotor (fungsional), main 

peran, dan main pembangunan. Sedangkan saat lingkaran 

adalah saat guru duduk bersama anak dengan posisi 

melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang 

dilakukan sebelum dan sesudah bermain (Mulyasa, 2012 : 

149). 

Pembelajaran yang berpusat pada sentra dilakukan 

secara tuntas mulai awal kegiatan sampai akhir dan fokus 

oleh satu kelompok usia PAUD (Kelompok Bermain) dalam 

satu sentra kegiatan. Setiap sentra mendukung 

perkembangan anak dalam tiga jenis bermain. Pembelajaran 

sentra merupakan model pembelajaran yang telah 

dikembangkan oleh Creative Center for Chilhood Research and 

Training (Mulyasa, 2012 : 155). 

Tujuan model pembelajaran sentra yaitu berfokus pada 

sentra bermain saat pembelajaran. Sentra memungkinkan 

anak untuk melakukan kegiatan terhadap berbagai obyek, 

memberikan waktu pada anak untuk bermain baik secara 

perorangan, kelompok kecil, maupun kelompok besar. 

Anak diperbolehkan untuk memilih kegiatan yang menarik 

baginya dan akhirnya akan menjadikan anak tersebut 

sebagai pembelajar yang aktif dan interaktif. Setiap sentra 

bermain telah disiapkan oleh guru sesuai dengan program 

pengembangan yang diajarkan kepada anak dengan jadwal 

yang sudah ditentukan. Kegiatan bermain  mengarah pada 
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pencapaian target yang menyesuaikan dengan kemampuan 

serta minat peserta didik. 

Model pembelajaran BCCT anak dirancang secara aktif 

melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra 

pembelajaran. Ada empat macam pijakan dalam 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT  yaitu pijakan 

lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain, 

dan pijakan sesudah bermain. Seluruh kegiatan 

pembelajaran berfokus pada anak sebagai subyek 

“pembelajar”, 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 sebagai “saat lingkaran”. Pijakan lainnya 

adalah pijakan lingkungan (kesiapan tempat) dan pijakan 

kepada setiap individu anak (bahwa tidak ada anak yang 

sama) yang dilakukan selama anak bermain.  

 

2.4  Hasil Penelitian Yang Relevan 

Terdapat empat penelitian relevan dengan penelitian 

penulis yaitu; 

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Mandasari (2013) yang berjudul “Evaluasi Penerapan 
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Model Pembelajaran BCCT Sebagai Upaya Peningkatan 

Multiple Intelligences Pada Anak Usia 2- 4 Tahun di PAUD 

Az- Zahrah Surabaya”. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa penerapan pendekatan BCCT ini mendasarkan 

kegiatan pada pijakan yaitu pemberian dukungan yang 

diberikan oleh pendidik pada peserta didik yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Adapun 

tugas guru adalah sebagai seseorang yang bertanggung 

jawab penuh bagi peserta didik. Mengarahkan dan 

mendidik peserta didik agar mempunyai karakteristik yang 

baik. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Oktaria (2014) 

melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program 

Implementasi Pendekatan Beyond Centers and Circle Time 

(BCCT)”. Hasil penelitian  adalah  penerapan dengan 

pendekatan BCCT di RA Istiqlal Jakarta tahun 2014 

berjalan efektif, yakni: (1) RA Istiqlal Jakarta memiliki 

kurikulum dan panduan BCCT; (2) Ada 20 orang guru 

lulusan S1 dan mendapatkan pelatihan dasar BCCT dan 

keterampilan komunikasi; (3)  Ada 10 sentra yang terdiri 

dari sentra ibadah, bahan alam, main peran makro, main 

peran mikro, balok, persiapan, olah tubuh, seni kreativitas, 

musik dan memasak; (4) Murid dikelompokkan 

berdasarkan usia dengan rasio 12 orang anak dengan 2 

orang guru; (5) Guru telah melaksanakan pijakan penataan 
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lingkungan, pijakan pengalaman sebelum main, pijakan 

pengalaman main setiap anak, dan pijakan pengalaman 

setelah main; dan (6) 3 jenis main didukung dengan 

adanya lingkungan main yang berkualitas untuk murid.  

Penelitian lain yang dilakukan Sary (2015) berjudul 

“Manajemen Pembelajaran Sentra dan Lingkaran pada 

PAUD Subulussalam Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa 1)perencanaan pembelajaran 

BCCT disusun pada rapat kerja di awal tahun ajaran, 

2)pelaksanaan pembelajaran berpusat pada sentra-sentra 

main dan saat anak duduk dalam lingkaran dengan 

menggunakan pijakan: ada empat jenis pijakan untuk 

mendukung perkembangan anak yaitu a)pijakan 

lingkungan bermain, b)pijakan sebelum bermain, c)pijakan 

selama bermain, dan d)pijakan setelah bermain, 3)evaluasi 

pembelajaran sentra dan lingkaran dilakukan sejak anak 

datang ke sekolah sampai pulang. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ms. 

Collins (2011) berjudul “Empowering Children Through 

Circle Time: An Illumination Of Practice” menyatakan bahwa 

dalam penelitiannya adalah fokus pembelajaran BCCT 

adalah lingkaran waktu, metode ini digunakan secara luas 

di Irlandia. Model pembelajarannya melibatkan anak yang 

duduk di lingkaran dengan guru mereka dan serta 

menggunakan metode khusus, menggunakan teknik, dan 
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strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, 

mengembangkan keterampilan, dan dukungan kelas dan 

hubungan yang positif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa guru hanya sebagai fasilitator yang bertujuan 

untuk membangun keyakinan dan harga diri peserta 

didik, mengembangkan kompetensi kepribadian dan 

sosial , serta perlakuan yang sama terhadap semua peserta 

didik. Peran dalam metode lingkaran waktu ini dapat 

membantu untuk membangun percaya diri peserta didik. 

Hasil dari keempat penelitian tersebut menyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran BCCT didasarkan 

pada pijakan. Beberapa hasil penelitian tersebut 

memberikan gambaran tentang evaluasi terhadap 

penyelenggaraan model pembelajaran BCCT. Perbedaan 

penelitian-penelitian yang sudah dilakukan adalah subyek 

yang diteliti. Diantaranya adalah penelitian tentang 

penerapan atau manajemen model pembelajaran BCCT. 

Penelitian terhadap pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

berupaya menganalisis bagaimana Context, Input, Process, 

dan Product dalam pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti akan 

membahas lebih dalam mengenai faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam pelaksanaan model 
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pembelajaran BCCT sehingga bisa memberikan masukan 

bagi sekolah. 

2.5  Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan sangat 

menentukan mutu pembelajaran yang akan diperoleh 

peserta didik. Dalam pelaksanaannya PAUD mempunyai 

bermacam-macam model pembelajaran. Oleh karena itu 

diperlukan guru yang mempunyai daya tarik yang kuat, 

efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Sehingga 

walaupun dengan menggunakan model pembelajaran 

yang berbeda-beda tetapi mutu pembelajaran semakin 

lebih baik dan meningkat. 

Evaluasi model CIPP sesuai dengan namanya 

terdapat empat aspek yaitu konteks, input, proses, dan 

produk. Dalam penelitian ini aspek konteks meliputi visi, 

misi, tujuan sekolah, kondisi sekolah, sekolah pendukung 

dan kompetitor. Aspek input meliputi peserta didik, 

pendidik, dan sarana prasarana. Aspek proses meliputi 

perencanaan, pembinaan dan pengembangan peserta 

didik. Aspek produk meliputi prestasi peserta didik. 

Dengan kondisi aspek konteks dan input yang 

mempunyai potensi baik merupakan modal dukungan 

untuk menerapkan atau mensukseskan model 

pembelajaran BCCT dengan harapan menghasilkan 

peserta didik yang berprestasi. Sekaligus dapat diketahui 
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faktor pendukung dan penghambat yang terjadi untuk 

mengambil kebijaksanaan apakah ada program yang 

dihilangkan atau diperbaiki. 
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