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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian 

Penelitian Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran 

BCCT dilaksanakan di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

yang terletak Jalan Senjoyo 3B Salatiga. TK Kristen 03 Eben 

Haezer merupakan lembaga PAUD yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Pendidikan Eben Haezer. 

TK Kristen 03 Eben Haezer berdiri sejak tahun 1954 dan 

memiliki luas tanah 1221 m2. Dalam menyelenggarakan 

program pendidikan, TK Kristen 03 Eben Haezer memiliki 

Visi “Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Berkualitas, 

Profesional dan Dipercaya Masyarakat Dalam Rangka 

Mewujudkan Manusia Yang Takut Akan Tuhan, Cerdas, 

Kreatif, Mandiri, dan Berbudi Luhur.” 

Sebagai salah satu TK swasta, TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga telah memperoleh penilaian akreditasi 

sekolah dengan nilai A (amat baik).  
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Adapun misi dari TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

adalah : 

1. Melaksanakan tugas panggilan untuk bersaksi dan 

melayani anak usia dini tanpa membedakan status sosial, 

ekonomi, agama, ras, suku, dan golongan. 

2. Menumbuhkan karakter Kristus kepada setiap anak didik 

melalui pembisaan dan perilaku. 

3. Menumbuhkan sikap kemandirian kepada setiap anak 

didik. 

4. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang 

berkualitas, aktif, kreatif, kontekstual, dan menyenangkan 

sesuai tahap perkembangan anak usia dini. 

5. Menggali semua potensi yang dimiliki anak melalui 

berbagai kegiatan intra dan ekstra kurikuler. 

6. Mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan 

sekolah. 

Sedangkan tujuan TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

adalah: 

1. Menghasilkan tamatan yang mempunyai karakter Kristus. 

2. Menghasilkan tamatan yang mempunyai sikap 

kemandirian dan kematangan sosial emosional yang 

diperlukan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. 

3. Menghasilkan tamatan yang aktif dan kreatif sesuai usia 

dan tahap-tahap perkembangannya. 
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Jumlah siswa tahun pelajaran 2016/2017 adalah Toddler 

sebanyak 9 siswa, Kelompok Bermain sebanyak 46 siswa, Free 

Trial 33 siswa, TK A sebanyak 75 siswa, dan TK B sebanyak 63 

siswa. Sedangkan jumlah guru 16 orang, terdiri atas 14 guru 

produktif dan 2 asisten guru. 

Sedangkan dalam segi penyelenggaraan pendidikan di 

TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga menerapkan model 

pembelajaran berbasis sentra (BCCT).  Sentra pembelajaran 

terdiri dari: sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, 

sentra persiapan, dan sentra messy (bahan alam, cair). 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Mengacu pada rumusan penelitian tentang bagaimana 

context, input, process, dan product penyelenggaraan model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, 

akan dibahas lebih mendalam lagi berdasarkan data 

penelitian yang diperoleh.  Hasil pengumpulan data dalam 

penelitian ini, nantinya dilakukan penggolongan terhadap 

data yang telah diperoleh, sesuai dengan komponen evaluasi 

yang digunakan yakni komponen context, input, process, dan 

product. Sehingga pada akhirnya akan memudahkan dalam 

melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. 
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4.2.1 Evaluasi Context  Penerapan Model Pembelajaran 

BCCT 

Kota Salatiga merupakan kota kecil yang memiliki 

banyak sekali Kelompok Bermain (PAUD) baik yang swasta 

maupun negeri. TK Kristen 03 Eben Haezer berada di 

Kecamatan Tingkir Salatiga, dimana terdapat 8 gugus, 

dimana setiap gugusnya ada 5 – 6 TK baik yang swasta 

maupun negeri. Total TK yang terdapat di Kecamatan Tingkir 

adalah 48 TK. Model pembelajaran yang digunakan 

bermacam-macam dan disesuaikan dengan sekolah masing-

masing. 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga, menjadi salah satu solusi yang dipilih 

pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

belum terpenuhi pada sekolah tersebut. Kebutuhan sekolah 

saat itu adalah sekolah mengalami penurunan jumlah peserta 

didik, peserta didik belum kreatif, dan pada saat pelaksanaan 

model pembelajaran di dalam kelas peserta didiknya menjadi 

bosan. Sehingga siswa kurang fokus dengan pembelajaran 

yang dilaksanakan. Siswa membutuhkan pembelajaran yang 

menyenangkan, dapat melatih kemandirian, sosialisasi 

terhadap lingkungan sekitar serta dapat mengajarkan tentang 

hal-hal konkret sesuai dalam kehidupan sehari-hari. 

Akibat dari kebutuhan-kebutuhan di atas sekolah 

mengalami penurunan jumlah siswa. Sehingga sekolah 
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mempunyai tujuan untuk melaksanakan model pembelajaran 

baru supaya dapat menarik orang tua siswa agar 

mendaftarkan anaknya ke TK Kristen 03 Eben Haezer. 

Kebutuhan tersebut muncul dengan dilaksanakannya 

model pembelajaran yang berbasis sentra (BCCT) oleh TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga pada Tahun Ajaran 

2006/2007. Dengan dilaksanakannya model pembelajaran 

BCCT, sekolah mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas. Melalui model pembelajaran tersebut, 

sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah 

peserta didik.  

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Sekolah 

sebagai berikut : 

“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”. (Wawancara Kepala 
Sekolah, 10 Oktober 2016). 
 

Senada dengan wawancara di atas, dalam wawancara 

dengan guru pengajar TK A tanggal 14 Oktober 2016 

didapatkan informasi bahwa siswa sebelum dilaksanakan 

model pembelajaran sentra yang mendaftar di sekolah 

tersebut sedikit. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Siswa TK Kristen 03 dulunya sedikit, satu kelas 
berjumlah sekitar 15 – 20 siswa saja. Dan hanya 2 paralel, 
sedangkan sekarang ada 5 paralel.” (Wawancara tanggal 
14 Oktober 2016) 
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Demikian pula hasil wawancara dengan salah satu guru 

pengajar Play Group yang menyatakan sebagai berikut: 

“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.” (wawancara 14 
Oktober 2016) 
 

Melalui pernyataan di atas tampak bahwa TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga memang mengalami peningkatan 

jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Pernyataan tersebut 

juga diperkuat dengan data tabel mengenai peningkatan 

jumlah peserta didik selama tiga tahun terakhir sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Jumlah Peserta Didik Tiga Tahun Terakhir 

Tahun Ajaran 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Jumlah siswa 169 188 217 

Presentase 68% 75% 87% 

Sumber: Dokumen Sekolah 2016 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan data tabel 

diatas, dapat disimpulkan bahwa di TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga dari segi jumlahnya terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Jumlah siswa untuk tahun 

2014/2015 sebanyak 169 siswa, tahun 2015/2016 sebanyak 188 

siswa dan tahun 2016/2017 sebanyak 217 siswa untuk Free 
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Trial, Kelompok Bermain, TK A dan TK B. Dengan adanya 

peningkatan dari segi jumlah, maka pihak sekolah secara 

terus menerus meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. 

Hal ini karena siswa TK cenderung lebih mudah bosan, 

apabila model pembelajarannya tidak menarik. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara dengan Guru sebagai berikut: 

“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.” (Wawancara Guru, 14 
Oktober 2016) 
 

Senada dengan pendapat di atas, Kepala Sekolah TK 

Kristen 03 Eben Haezer juga mengungkapkan bahwa siswa 

cenderung bosan pada saat pembelajaran di dalam kelas. 

Berikut petikan hasil wawancara tersebut: 

“Pada saat saya melaksanakan penilaian terhadap guru 
yang mengajar di dalam kelas (supervisi), saya mengamati 
beberapa siswa cenderung malas memperhatikan 
penjelasan guru. Mereka malahan asik bermain sendiri. 
Model pembelajarannya hanya fokus di guru saja, 
siswanya jadi bosan.” (Wawancara 17 Oktober 2016) 
 

Model pembelajaran yang kurang menyenangkan 

mengakibatkan peserta didik cenderung untuk beralih 

dengan kegiatan yang lain (main sendiri). Berikut wawancara 

dengan guru pengajar TK B mengenai model pembelajaran 

klasik: 

“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 
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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.” 
(Wawancara 14 Oktober 2016) 
 

Melalui hasil wawancara di atas, terdapat permasalahan 

yang dialami oleh peserta didik yakni peserta didik 

mengalami rasa kebosanan dalam proses pembelajaran, hal 

tersebut karena model pembelajaran yang digunakan masih 

terfokus hanya kepada guru saja dan kurang menyenangkan 

bagi peserta didik. Kebutuhan sekolah saat itu adalah model 

pembelajaran yang dapat menarik peserta didik supaya 

belajar dengan rasa senang, sehingga saat di dalam kelas 

peserta didik tersebut tidak mengalami kebosanan. Kondisi 

peserta didik yang malas, bosan, kurang aktif, dan kreatif 

membuat sekolah berusaha untuk mengatasi hal tersebut. 

Salah satu kondisi yang dialami peserta didik di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, menjadi sebuah kebutuhan 

yang harus segera dipenuhi oleh pihak sekolah. Sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada di TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga, yakni memberikan pelayanan terhadap 

peserta didik, sekolah melaksanakan model pembelajaran 

BCCT supaya peserta didik lebih aktif di dalam pembelajaran. 

Selain bertujuan untuk peningkatan keaktifan peserta 

didik di dalam pembelajaran, pelaksanaan model 

pembelajaran ini juga untuk menjawab kebutuhan lain yaitu 

terhadap efektivitas sarana dan prasarana yang sudah 
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tersedia di sekolah. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah kurang maksimal digunakan apabila masih 

menggunakan model pembelajaran yang lama. Oleh karena 

itu sekolah perlu memberikan solusi untuk menjawab 

kebutuhan tersebut. Pelaksanaan model pembelajaran BCCT, 

menjadi solusi yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan 

tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Sekolah 

sebagai berikut: 

“Sekolah mempunyai sarana dan prasarana lebih lengkap 
karena Yayasan Pendidikan Eben Haezer melengkapi 
yang belum ada. Dulunya mau dibuka penitipan anak 
(Day Care), tetapi karena belum ada tenaga sehingga 
belum jadi dibuka. Peralatan padahal sudah tersedia. 
Dengan dilaksanakannya model pembelajaran BCCT maka 
sarana dan prasarana dapat digunakan.”(Wawancara 
Kepala Sekolah, 10 Oktober 2016) 
 

Demikian pula hasil wawancara dengan guru pengajar 

Play Group juga menunjukkan hal senada. Berikut hasil 

wawancara tersebut: 

“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.” (Wawancara Jumat 21 Oktober 2016) 
  

Sarana dan prasarana yang belum digunakan, awalnya 

hanya diletakkan di dalam gudang sekolah. Akan tetapi 

setelah sekolah melaksanakan model pembelajaran BCCT, 
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maka sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan di 

dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah peralatan 

makan yang berupa piring dan sendok, digunakan dalam 

pembelajaran di kelas yaitu bermain peran sebagai orang 

yang mempunyai rumah makan. Ada yang berperan sebagai 

koki dan ada juga yang berperan sebagai pelayan restoran 

makan. Berikut hasil wawancara dengan guru TK A sebagai 

berikut: 

“Awalnya peralatan yang dipersiapkan untuk Day Care 

belum digunakan, kemudian disimpan di gudang. Namun 
setelah sekolah merubah model 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”(Wawancara 14 Oktober 
2016) 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di 

kelas, pelaksanaan model pembelajaran BCCT juga bertujuan 

untuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada. 

Di samping melihat kebutuhan-kebutuhan yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan model pembelajaran BCCT, sekolah 

juga mempertimbangkan aset yang dimiliki oleh sekolah 

guna mendukung pelaksanaan model pembelajaran BCCT. 

Aset tersebut tentu merupakan potensi yang dipunyai oleh 
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sekolah sebagai faktor pendukung dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Potensi yang dimiliki oleh TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

sekolah yang merupakan fasilitas dalam pembelajaran 

meliputi ruang kelas yang dilengkapi multimedia (TV) di 

setiap kelas, 1 kolam renang, taman bermain, 1 ruangan 

perpustakaan anak dan orang tua, 1 ruang konsultasi, 1 

ruangan UKS, 1 ruang tunggu, ATK dan sumber daya guru 

yang berkualitas dan dukungan dari Yayasan. Melalui potensi 

dan aset yang dimiliki oleh TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga, menjadi sebuah modal utama bagi sekolah-sekolah 

Kelompok Bermain untuk melaksanakan model pembelajaran 

BCCT. 

Sekolah mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran sehingga mengubah model pembelajaran 

Klasikal dengan model pembelajaran BCCT. Selain itu peserta 

didik yang awalnya tidak nyaman dalam belajar karena 

jenuh, model pembelajaran BCCT dapat membantu dalam 

mengatasi hal tersebut. Model ini bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dan membantu 

peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar. 
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4.2.2 Evaluasi Input Penerapan Model Pembelajaran BCCT 

Tujuan diterapkannya model pembelajaran BCCT  yakni 

untuk memberikan layanan kepada peserta didik agar lebih 

aktif dalam pembelajaran dan memanfaatkan fasilitas yang 

sudah ada. Model pembelajaran BCCT adalah pembelajaran 

yang kreatif, dan berpusat kepada siswa bukan kepada guru. 

Evaluasi terhadap komponen input pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT meliputi perencanaan model 

pembelajaran, alokasi sumber, sumber daya manusia, 

anggaran, dan prosedur pelaksanaan.  

 

4.2.2.1 Perencanaan Model Pembelajaran BCCT 

Perencanaan pembelajaran BCCT (sentra) dalam satu 

minggu dilakukan setiap hari Sabtu, di akhir pembelajaran. 

Sebagai contoh kegiatan pembelajaran sentra dalam satu 

minggu yaitu, sentra bahasa, sentra messy, sentra seni, sentra 

drama, dan sentra balok. Sentra bahasa terdiri dari beberapa 

kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan di dalam 

pembelajaran. Pelaksanaan sentra setiap minggunya 

mempunyai tema disesuaikan dengan silabus. 

Proses belajar mengajar dalam pembelajaran dalam satu 

semester meliputi beberapa tema/sub tema, diantaranya 

adalah tema hewan, tumbuhan (bunga, daun, batang), 

sayuran, dan buah. Di dalam tema atau sub tema terdapat 5 
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sentra yaitu, sentra bahasa, sentra main peran, sentra balok, 

sentra seni, dan sentra bahan alam dan cair/messy. Kegiatan-

kegiatan pada pembelajaran BCCT pada tema ini terdiri dari 

pijakan lingkungan dan kegiatan pra-pembelajaran 

(penyambutan peserta didik dan bermain di dalam kelas). 

Kegiatan pembelajaran di dalam kelas dimulai dengan 

pembukaan (pijakan sebelum bermain/circle time), kegiatan 

inti (pijakan selama bermain), makan bekal (istirahat), dan 

penutup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. RPPH Tema Hewan 

Hasil wawancara dengan guru TK A menunjukkan 

bahwa kegiatan pembelajaran BCCT dilaksanakan sesuai 
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dengan silabus yang dibuat oleh sekolah. Berikut hasil 

wawancara tersebut : 

“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” (wawancara 
tanggal 14 Oktober 2016) 
  

Berdasarkan wawancara diatas diperoleh informasi 

bahwa salah satu tema yang terdapat pada silabus adalah 

tema kebutuhanku. Kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan diantaranya tanya-jawab tentang macam-

macam pakaian, memasangkan gambar pakaian dengan 

hanger, menempel kancing sesuai dengan lambang bilangan, 

dan menebalkan tulisan: kaos, celana, kemeja, dan jaket.  Dari 

beberapa kegiatan tersebut guru dan siswa saling 

berkolaborasi satu dengan yang lain sebagai tim.  Sarana dan 

prasarana sudah dipersiapkan sehari sebelumnya. Dana yang 

diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah 

masuk ke dalam program pembelajaran. Jadwal kegiatan 

sudah disesuaikan dengan jadwal kalender akademik sekolah 

(yayasan). Tujuannya supaya kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk 

memajukan mutu pembelajaran. 

Sekolah mengalami penurunan jumlah peserta didik 

sebelumnya, dikarenakan mutu pembelajaran berkurang. Hal 
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ini dapat terlihat pada peserta didik yang bosan dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas, siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran sehingga cenderung pasif, dan guru yang 

berperan secara keseluruhan. 

Berdasarkan kebutuhan dan peluang yang dimiliki oleh 

TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, sekolah telah memiliki 

solusi alternatif untuk menjawab kebutuhan tersebut. 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT merupakan solusi 

yang dilakukan oleh TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Beberapa hal terkait dengan perencanaan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT yang telah dipersiapkan oleh 

sekolah meliputi kalender akademik, jadwal kegiatan belajar 

mengajar, program dan kegiatan TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga. 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Kepala Sekolah 

dalam petikan wawancara sebagai berikut: 

“Iya, jelas ada. Sebelum dilaksanakannya model 
pembelajaran BCCT, kami mengajukan proposal ke yayasan 
untuk permohonan ijin program baru. Apabila sudah 
diijinkan maka kami selanjutnya mempersiapkan guru 
sebagai pelaksana. Persiapannya kami mengirim guru 
untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang model 
pembelajaran BCCT dan mengundang trainer khusus 
model pembelajaran BCCT. Kemudian untuk pelaksanaan 
model pembelajaran BCCT saya menunjuk beberapa guru 
untuk saya tugaskan sebagai koordinator di setiap sentra. 
Guru juga akan menyiapkan ragam main, lembar observasi, 
dan lembar penilaian untuk kegiatan di hari 
berikutnya.Yang terlibat dalam pelaksanaan BCCT adalah 
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Kepala Sekolah, guru, dan siswa.” (Wawancara 10 Oktober 
2016) 
 

Senada dengan hasil wawancara di atas, dalam 

wawancara dengan guru TK A juga dikemukakan bahwa 

sebelum dilaksanakan model pembelajaran BCCT guru 

mendapatkan pelatihan khusus tentang BCCT. Berikut hasil 

wawancara tersebut: 

“Iya ada. Dulu ada pelatihan khusus mengundang trainer 
BCCT.”(wawancara 14 Oktober 2016) 
 

Jadi jelas, bahwa sebelum pelaksanakan BCCT 

diperlukan perencanaan dan persiapan terlebih dulu oleh 

kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah mengajukan 

proposal ke yayasan untuk menginformasikan bahwa sekolah 

melaksanakan model pembelajaran baru dan guru juga 

dipersiapkan melalui pelatihan khusus tentang model 

pembelajaran BCCT.  

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah tentang 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT disesuaikan dengan 

kalender akademik yang dibuat sekolah. Berikut hasil 

wawancara tersebut: 

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah di 
lingkungan yayasan, waktunya disesuaikan dengan 
kalender akademik yang dibuat bersama.  Sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat terprogram dengan baik dan 
berjalan dengan lancar.  Tidak bertabrakan jadwal satu 
dengan yang lain.” (wawancara 24 Oktober 2016) 
 

 



61 
 

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan guru 

Play Group sebagai berikut: 

“Sebagai pelaksana kami guru menyesuaikan jadwal pada 
kalender akademik. Hal itu kami gunakan sebagai 
pedoman dalam membuat persiapan untuk melaksanakan 
model pembelajaran BCCT.” (Wawancara 21 Oktober 2016) 
 

Guru TK A juga mengemukakan hal yang senada 

melalui wawancara berikut: 

“Kalender Akademik memudahkan kita untuk 
menjadwalkan kegiatan apa yang akan kami laksanakan. 
Dan orang tua juga bisa memantau semua kegiatan yang 
kami lakukan, karena sudah terjadwal dalam kalender. 
Adapun jika mengalami ketidaktepatan dalam waktu 
pelaksanaan program, hal itu bisa dipahami.” (Wawancara 
21 Oktober 2016) 
 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa kalender pendidikan disusun untuk merancang masa 

studi peserta didik selama satu tahun ajaran. Penyusunan 

dilakukan oleh sekolah-sekolah yang terdapat di Yayasan 

Pendidikan Eben Haezer Salatiga. Hal ini mempunyai tujuan 

yaitu untuk mengatur agenda kegiatan untuk seluruh sekolah 

yang berada dalam satu yayasan. Selain itu, pada 

perencanaan pelaksanaan model pembelajaran BCCT melalui 

guru juga telah mempersiapkan program tahunan (Prota), 

program semester (promes), silabus, rpp, dan jadwal 

pelajaran untuk mendukung pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT. 
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Dalam kaitannya dengan perencanaan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT meliputi persiapan program 

tahunan yang disusun oleh setiap guru, program semester 

(promes), dan silabus. Sedangkan untuk program semester 

guru menyusun rancangan program semester untuk berlaku 

dalam satu semester. Adapun kurikulum yang digunakan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan model BCCT 

yakni kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan kurikulum baru diujicobakan tahun 

ajaran 2016/2017. 

Hal ini sesuai jawaban yang diungkapkan dengan 

Kepala Sekolah dalam wawancara sebagai berikut: 

“Tahun ajaran 2016/2017 kami menggunakan kurikulum 
2013 yang dimodifikasi dengan kebutuhan siswa dan 
disesuaikan dengan sarana prasarana yang kami miliki. 
Jadi kami bisa mengembangkan kurikulum yang berasal 
dari pemerintah.” (wawancara 17 Oktober 2016) 
 

Senada dengan hasil wawancara dengan Guru TK A 

sebagai berikut: 

“Kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum tahun 
2013. Sebelumnya kami menggunakan kurikulum KTSP. 
Kurikulum kami kembangkan mengikuti perubahan setiap 
saat yang mungkin terjadi.” (Wawancara 21 Oktober 2016) 
 

Dengan demikian, TK Kristen 03 Eben Haezer tidak 

hanya melaksanakan kurikulum yang diberikan oleh 

pemerintah. Tetapi juga memodifikasi kurikulum tersebut 

yang disesuaikan dengan perkembangan siswa. Hal ini 



63 
 

diungkapkan dalam wawancara dengan guru Play Group 

sebagai berikut: 

“Tahun ini sekolah kami menggunakan kurikulum 2013. 
Dalam pelaksanaanya kami memodifikasi dengan kegiatan 
yang lain yang disesuaikan dengan karakteristiks 
siswa.”(Wawancara 21 Oktober 2016) 
  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diperoleh 

bahwa pelaksanaan kurikulum di TK Kristen 03 Eben Haezer 

adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini diterapkan tetapi juga 

disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik siswa. 

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

adalah tenaga pendidik yang masih belum memiliki 

kualifikasi sesuai dengan bidangnya.  Beberapa guru belum 

berijasah S1 PGTK, tetapi beberapa tenaga pendidik lulusan 

S1 Bahasa Inggris dan S1 lainnya. Tenaga pendidik yang 

mengajar di TK sebanyak 16 orang, yang terdiri dari dari 14 

guru yang produktif dan 2 orang asisten guru (Dokumen 

Sekolah, 2016). 

 

4.2.2.2 Pelaksanaan Model Pembelajaran BCCT 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga terdapat beberapa fasilitas 

yang dimiliki oleh sekolah, baik fasilitas yang telah tersedia 

maupun fasilitas yang disediakan oleh yayasan. Hal tersebut 
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disampaikan oleh Kepala Sekolah. Sarana prasarana sebagai 

berikut: 

“Fasilitas yang dimiliki sekolah meliputi ruang kelas yang 
sudah ada multimedianya, perpustakaan, ruang konsultasi, 
UKS, aula untuk kegiatan, dan ruang tunggu.” 
(Wawancara Kepala Sekolah, 10 Oktober 2016) 
 

Berdasarkan hasil wawancara dan data sarana prasarana 

sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT, TK Kristen 03 Eben Haezer 

memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk pelaksanaan 

model pembelajaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sarana dan Prasarana 

Sedangkan pelaksanaan model pembelajaran BCCT dari 

segi anggaran, berasal dari beberapa sumber antara lain dana 

Yayasan Pendidikan Eben Haezer Salatiga, Bantuan 

Pemerintah (BOP), orang tua, dan sponsorship. Hal tersebut 

juga disampaikan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Sumber-sumber dana dalam pelaksanaan model 
pembelajaran BCCT  berasal dari Yayasan, Bantuan 
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Pemerintah (BOP), dan orang tua siswa.” (Wawancara 
Kepala Sekolah, 10 Oktober 2016). 
 

Senada dengan hasil wawancara dengan karyawan Tata 

Usaha di TK Kristen 03 Eben Haezer sebagai berikut: 

“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 itu cair. Kami juga setiap 
tahun harus mengajukan proposal kegiatan ke Dinas, agar 
kami mendapatkan bantuan dari pemerintah.”(Wawancara 
10 Oktober 2016) 
 

Sumber-sumber dana yang diperoleh berasal dari 

Yayasan, orang tua siswa, dan pemerintah. Hal ini juga sama 

dengan hasil wawancara dengan guru TK A sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanakan 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.” (wawancara 14 Oktober 2016) 
 

Melalui pernyataan-pernyataan di atas dapat dijelaskan 

bahwa pendanaan dalam pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga berasal dari 

beberapa sumber dana. Hal tersebut juga diperkuat melalui 

data tentang sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT Tahun 2016/2017 melalui tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 3 
Rencana Anggaran Program Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Proposal Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah 2015-2016 

Rencana pembiayaan dalam pelaksanaan Program 

Kegiatan keseluruhan di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

tahun 2016/2017 kurang lebih sebesar Rp. 42.750.000. Sumber 

yang masuk dalam pembiayaan tersebut meliputi sumber dari 

Yayasan sebesar Rp. 5.000.000 (khusus untuk anggaran model 

pembelajaran BCCT), sumber dana dari orang tua sebesar Rp. 

325.000/siswa, dan sumber dana Bantuan Operasional 

Pemerintah (BOP) Rp. 24.250.000. Bantuan Operasional 

Pemerintah tidak setiap tahun ada, sehingga sekolah harus 

mempersiapkan dana cadangan apabila BOP tidak cair. 

Perencanaan anggaran tersebut telah dirancang oleh pihak 

sekolah dengan melakukan koordinasi dengan Yayasan. 

Pembiayaan pelaksanaan model pembelajaran BCCT  

masuk ke dalam Standar Proses pada Rencana Kegiatan 

Anggaran Sekolah (RKAS). Standar Proses meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, persyaratan proses 
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pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam 

komponen perencanaan proses pembelajaran terdiri dari 

program penyusunan RPPH, RPPM, Prota, dan Rencana 

mingguan. Anggaran di dapat dari BOP sebesar Rp. 2.000.000. 

Sedangkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran, anggaran 

berasal dari BOP sebesar Rp. 3.000.000 dan YPE sebesar Rp. 

5.000.000. 

Aspek input yang lain adalah prosedur pelaksanaan, 

dalam hal berhubungan dengan prosedur pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT. Sebelum awal semester pembelajaran 

dimulai, guru telah merancang program tahunan (prota), 

program semester, silabus, RPPM, dan RPPH yang 

merupakan perencanaan proses kegiatan pembelajaran.  

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga dari segi alokasi waktu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jadwal Kegiatan 

Selain itu dalam pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT, guru telah memanfaatkan media pembelajaran yang 

ada seperti Televisi, alat bermain, dan aula kegiatan. Selain itu 
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TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga juga mempunyai 

program-program pembelajaran yang lain, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  Program-program 

itu diantaranya program tematik, program pembelajaran 

kontekstual (kegiatan belajar di luar kelas), dan program 

pendidikan keluarga. 

 

4.2.2.3 Evaluasi Dalam Model Pembelajaran BCCT 

Sedangkan dari segi penilaian dalam pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT, hasil belajar di TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga yakni dilakukan dengan cara observasi, 

catatan anecdot (anecdotal record), percakapan, penugasan, 

unjuk kerja, dan hasil karya. Data penilaian tersebut diatas 

dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk portofolio. 

Berdasarkan data tersebut guru melakukan analisis untuk 

memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir 

perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah 

ditetapkan setiap semester. 

 

4.2.2.4 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembelajaran BCCT 

Dari 6 bidang manajemen yang dilaksanakan berjalan 

sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer 



69 
 

dikemukakan oleh Kepala Sekolah dalam petikan wawancara 

sebagai berikut: 

 “Pelaksanaan model pembelajaran BCCT sudah sesuai 

harapan. Buktinya TK Kristen 03 Eben Haezer mengalami 
peningkatan jumlah peserta didik sampai 3x lipat. 
Berdasarkan hal ini masalah pendanaan bantuan dari 
pemerintah yang tidak menentu dapat teratasi dengan 
baik”. (Wawancara, 17 Oktober 2016) 

 

Menurut Kepala Sekolah TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga, kunci sukses pelaksanaan model pembelajaran BCCT 

adalah kerja sama antara guru yang baik, serta terbuka di 

dalam pendanaan. Berikut pendapat dari Guru TK A Kristen 

03 Eben Haezer Salatiga : 

 “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”. (Wawancara, 21 
Oktober 2016) 
 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Guru TK B 

dalam petikan wawancara sebagai berikut: 

“Pelaksanaan 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”. (Wawancara, 21 Oktober 
2016) 
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Selain kerja sama antara guru yang baik dan terbuka 

untuk masalah anggaran, kunci sukses keberhasilan 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT adalah mendapatkan 

dukungan dari Yayasan. Dalam hal ini, orang tua peserta 

didik dan Yayasan Pendidikan Eben Haezer Salatiga sangat 

mendukung model tersebut. Kekhawatiran awal mengenai 

bantuan dana pemerintah yang tidak menentu jumlah dan 

kapan cairnya ternyata tidak menghambat pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT. Yayasan selalu memantau kebutuhan 

apa yang diperlukan sekolah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

 

4.2.3 Evaluasi Process  Penerapan Model Pembelajaran 

BCCT 

Dalam komponen evaluasi proses bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang beberapa hal, meliputi 

persiapan guru, pelaksanaan model pembelajaran BCCT, 

penilaian hasil pembelajaran, alasan diterapkannya model 

pembelajaran BCCT, faktor-faktor pendukung dan hambatan-

hambatan apa saja yang dihadapi saat pelaksanaan model 

pembelajaran  BCCT. 
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4.2.3.1 Perencanaan Guru 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

salah satu guru di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

diperoleh data bahwa dalam merencanakan pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT dilakukan dengan membuat 

rencana pembelajaran yaitu RPPM dan RPPH. Selain itu, guru 

juga menyiapkan administrasi lain yakni silabus, program 

tahunan (prota) dan program semester (promes) yang dibuat 

setiap awal tahun ajaran baru melalui rapat kerja (raker) guru. 

Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

menggunakan model pembelajaran BCCT atau sentra.  

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT disesuaikan 

dengan sentra masing-masing dan disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa. Dari masing-masing sentra dikoordinasi 

oleh guru-guru yang sudah ditentukan oleh sekolah.  Hal ini 

disampaikan oleh guru pengajar TK A sebagai berikut: 

“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.” 
(Wawancara 14 Oktober 2016) 
 

Kepala Sekolah juga senada mengungkapkan hal 

tersebut mengenai koordinasi setiap sentra sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan model pembelajaran BCCT saya 
menunjuk beberapa guru untuk saya tugaskan sebagai 
koordinator setiap sentra. “ (Wawancara 17 Oktober 2016) 
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Hal tersebut juga disampaikan oleh guru pengampu TK 

B yang berkata demikian: 

“Persiapan guru dalam pelaksanaan model pembelajaran 
BCCT dilakukan sehari sebelumnya. Jika kegiatan 
dilakukan di dalam kelas. Sedangkan untuk administrasi, 
kami sudah menyiapkan dari 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”. 
(Wawancara 14 Oktober 2016) 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam hal persiapan guru dibutuhkan waktu lebih 

banyak dikarenakan jadwal mengajar guru sudah penuh. 

Pelaksanaan model pembelajaran sentra tidak sepenuhnya 

dibebankan kepada guru pengajar pada saat itu tetapi sudah 

penanggung jawab pelaksana yaitu koordinator masing-

masing sentra. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap 

proses pelaksanaan model pembelajaran BCCT, terdapat 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Peneliti telah 

merangkum faktor-fakor pendukung sebagai berikut: 

1. Yayasan sangat mendukung sekali sekolah 

melaksanakan model pembelajaran BCCT 

2. TK Kristen 03 Eben Haezer mempunyai komitmen 

bersama untuk mensukseskan pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT 

3. Adanya keterbukaan keuangan 
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4. Mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan 

Sumber Daya Manusia yang mencukupi 

Sedangkan faktor penghambat yang peneliti temukan 

sebagai berikut: 

1. Adanya ketidakpastian bantuan dari pemerintah, 

sehingga awalnya sedikit mengganggu dalam proses 

pembelajaran BCCT 

2. Waktu untuk mempersiapkan alat dan bahan untuk 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT di hari 

selanjutnya (sangat terbatas) 

 

4.2.3.2 Pelaksanaan Model Pembelajaran BCCT 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga sudah berjalan dengan baik dan lancar. 

Peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Dalam setiap tahun ajaran 

terjadi peningkatan jumlah siswa baru. Seperti diungkapkan 

oleh Kepala Sekolah berikut ini: 

“Model pembelajaran BCCT sangat bagus diterapkan di 
sekolah ini. Awalnya kami menggunakan metode klasik, 
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”. (Wawancara 17 Oktober 2016) 
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Senada dengan hasil wawancara dengan guru Play 

Group sebagai berikut: 

“Model pembelajaran sentra cenderung tidak 
membosankan. Siswa sangat senang sekali, setiap hari 
mereka berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas yang 
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 diajarkan saat itu. Persiapan 
yang lebih ekstra, tetapi kami semua bekerja sama satu 
dengan yang lain.”(wawancara 21 Oktober 2016) 
 

Model pembelajaran BCCT sangat berbeda sekali dengan 

model pembelajaran klasikal. Karena model ini cenderung 

membuat siswa lebih aktif dan tidak bosan untuk mengikuti 

setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini sesuai jawaban 

yang diungkapkan oleh guru TK B sebagai berikut: 

“Model pembelajaran BCCT ada ragam mainnya, dan 

banyak pilihan main, anak boleh memilih, kalau tidak mau 
main juga tidak apa-apa. Sedangkan model pembelajaran 
klasikal berfokus hanya pada guru, dan satu kelas sama 
semua (lebih cenderung membosankan.”(wawancara 17 
Oktober 2016) 
 

Model pembelajaran BCCT terdiri dari 5 sentra, dimana 

setiap kelas terdapat satu sentra. Siswa setiap hari berpindah 

kelas disesuaikan dengan tema sentra hari tersebut. Guru 

pengajarnya berbeda-beda setiap harinya, sehingga siswa 

tidak bosan di dalam pembelajaran. Hal ini disampaikan guru 

pengajar TK A sebagai berikut: 

“Siswa belajarnya rolling class (berpindah-pindah), karena 

di sekolah ada 5 sentra (balok, seni, bermain peran, 
persiapan, dan messy). Setiap hari berpindah, tetapi guru 
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pengampu sentranya tetap”. (Wawancara 17 Oktober 
2016) 
 

Pada saat tahun-tahun sebelumnya TK Kristen 03 

melaksanakan model pembelajaran Klaksik, dan hal ini 

mengalami berbagai permasalahan. Diantaranya adalah siswa 

tidak mengenal semua guru, bosan di dalam kelas, dan 

keaktifan siswanya kurang. Agar hal ini tidak mempengaruhi 

proses pembelajaran, maka sekolah menggunakan model 

pembelajaran BCCT. Karena banyak sekali kelebihan-

kelebihan yang diperoleh dari model pembelajaran ini, seperti 

yang diungkapkan oleh salah satu guru pengajar TK A 

sebagai berikut: 

“Keunggulan model pembelajaran BCCT itu banyak, 
diantaranya siswa bisa lebih mengenal semua guru jadi 
tidak bosan karena rolling teaching (pengajarnya gantian), 

setiap hari belajarnya hanya satu sentra saja jadi bisa lebih 
fokus, mobilitas siswa jadi lebih tinggi, dan siswa bisa 
belajar mandiri karena guru tidak terlalu intensif”. 
(Wawancara 21 Oktober 2016) 
 

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Sekolah 

berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Dari awal digunakan sampai sekarang model 
pembelajaran 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.” 
(Wawancara 24 Oktober 2016) 
 

Manfaat dilaksanakannya model pembelajaran BCCT 

tidak hanya untuk sekolah tetapi juga bermanfaat untuk 
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peserta didik dan orang tua siswa. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh orang tua siswa dalam wawancara sebagai 

berikut: 

“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 berdaptasi dengan lingkungan 
baru karena setahu saya selalu setiap hari pindah kelas 
dan beda guru yang mengajar.”(Wawancara 21 Oktober 
2016) 
 

Dari uraian di atas, diketahui bahwa model 

pembelajaran sentra sangat bermanfaat bagi sekolah, siswa, 

guru, dan orang tua siswa.  Pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer dimodifikasi dengan 

program pembelajaran yang lainnya, yakni program 

pembelajaran kegiatan di luar kelas. Hal ini bertujuan agar 

siswa mengenal lingkungan dan kontekstual (nyata). Dalam 

pembelajaran di luar kelas terdapat 10 tema, yakni 

kebutuhanku, lingkunganku, pekerjaan, binatang, alam 

semesta, tanaman, air/udara/api, rekreasi, komunikasi, dan 

tanah airku. 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga, telah dimulai pada tahun ajaran 

2006/2007. Model pembelajaran ini diterapkan di play group , 

TK A dan TK B. Model pembelajaran ini sangat efektif dan 

meningkatkan kreativitas siswa. 
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Dalam melaksanakan model pembelajaran BCCT  dari 

segi anggaran didukung dari berbagai pihak, mulai 

dukungan dari Yayasan Pendidikan Eben Haezer Salatiga, 

dari pemerintah, dan dari orang tua siswa. Model 

pembelajaran BCCT sudah masuk di Standar Proses dalam 

program kerja (rencana operasional) TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala 

Sekolah sebagai berikut: 

“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”. (Wawancara 10 Oktober 2016). 
 

Melalui pernyataan di atas bahwa dari segi pembiayaan 

operasional, sekolah sudah mendapatkan biaya dari Yayasan. 

Sumber dana Yayasan diperoleh dari SPP siswa, dan uang 

pembangunan pada saat siswa masuk pertama kali di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga. Sedangkan salah satu 

kendala yang dihadapi sekolah adalah bantuan dari 

pemerintah yaitu BOP, anggaran BOP tidak pasti kapan 

keluarnya dan jumlah setiap tahun berbeda-beda. BOP juga 

tidak bisa dipastikan setiap tahun cair atau tidak, sehingga hal 

ini membuat TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga tidak 

mengharapkan. 
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4.2.3.3 Evaluasi Dalam Pembelajaran BCCT 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT sudah 

terlaksana dengan baik, didukung dengan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan pendanaan dari Yayasan. Hal ini 

dapat terlihat pada pelaksanaan pembelajaran dengan model 

BCCT tidak mengalami hambatan-hambatan yang dapat 

menghambat pelaksanaan model tersebut. Awalnya pada saat 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT, sekolah mengalami 

hambatan karena dana bantuan dari pemerintah tidak 

berjalan dengan lancar. Bantuan dari pemerintah tidak 

menentu cairnya, sehingga membuat pihak sekolah 

mengalami ketidakpastian. Akan tetapi hal ini dapat teratasi, 

dikarenakan sekolah mendapatkan dukungan penuh dari 

Yayasan sehingga masalah tersebut dapat teratasi dengan 

baik. 

Pada saat pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran BCCT  peserta didik sangat antusias dalam 

belajar sehingga tidak menimbulkan rasa bosan saat belajar. 

Peralatan yang memadai membuat pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan baik dan lancar. Setiap peserta didik juga 

mempraktekkan apa yang mereka inginkan dan guru hanya 

sebagai fasilitator dan mendampingi saat mereka sedang 

mengeksplorasi kemampuan masing-masing. Di dalam kelas, 

peserta didik aktif dan kreatif dalam mengikuti setiap 

aktivitas dalam model pembelajaran BCCT pada hari itu. 
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Program pembelajaran di luar kelas juga sangat 

mendukung sekali dalam pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT yang mempunyai tujuan agar peserta didik dapat 

mengenal lingkungan yang nyata. Peserta didik dapat 

mempraktekan langsung saat pelaksanaan pembelajaran di 

luar kelas. Sebagai contoh peserta didik mengunjungi pusat 

perbelanjaan, dalam hal ini peserta didik belajar untuk 

berinteraksi dengan kasir (praktek jual dan beli). 

Model pembelajaran sentra ini juga sangat bermanfaat 

bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Manfaatnya untuk 

guru adalah dalam pembelajaran BCCT  guru hanya sebagai 

fasilitator saja, untuk peserta didik model ini mengajarkan 

berani bersosialisasi dengan orang lain, peserta didik lebih 

aktif dan kreatif, serta untuk orang tua di lingkungan rumah 

peserta didik lebih mandiri. 

 

4.2.3.4 Tindak Lanjut Evaluasi Dalam Pembelajaran BCCT 

Model pembelajaran BCCT sangat berperan sekali dalam 

peningkatan mutu pembelajaran di TK Kristen 03 Eben 

Haezer. Mutu pembelajaran dapat dilihat dengan adanya 

dukungan fasilitas yang baik dan juga adanya peningkatan 

jumlah peserta didik di sekolah. Selain itu, mutu 

pembelajaran sekolah juga didukung dari kerja sama guru-

guru dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah.  
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Dalam hal ini pembiayaan juga sangat berperan sekali 

dalam pelaksanaan model pembelajaran BCCT. Dengan dana 

yang cukup maka model pembelajaran BCCT dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Karena TK Kristen 03 Eben Haezer 

adalah sekolah swasta maka pihak yayasan sangat 

mendukung sekali dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

diterapkan. Model pembelajaran BCCT yang bagus serta 

dapat meningkatkan kualitas sekolah, maka pelaksanaannya 

akan terus ditingkatkan. 

Hambatan yang dialami saat pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT adalah masalah waktu. Waktu yang 

dimaksud yaitu pada saat perencanaan sebelum pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT guru harus mempersiapkan 

beberapa hal, yaitu persiapan alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran hari berikutnya. 

Akan tetapi hal ini dapat teratasi dengan cara guru 

meluangkan waktu sebelum jam pulang kerja untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT pada hari berikutnya. 

 

4.2.4 Evaluasi Product  Penerapan Model Pembelajaran 

BCCT 

Dalam aspek produk, akan dibahas mengenai dua hal 

yaitu ketercapaian tujuan dan keberlanjutan program. 
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4.2.4.1 Ketercapaian Tujuan 

Dalam sub bab ketercapaian tujuan, peneliti 

memaparkan hasil penerapan model pembelajaran BCCT 

berdasarkan hasil wawancara mendalam apakah sudah sesuai 

dengan tujuan awal yang direncanakan oleh pihak sekolah. 

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak diperoleh 

kesimpulan bahwa pelaksanaan model pembelajaran BCCT 

sudah berjalan sesuai dengan manfaat program. Dimana 

dalam aspek komponen konteks disebutkan bahwa manfaat 

dari pelaksanaan model pembelajaran BCCT bagi sekolah 

yaitu pada awal pembelajaran baru sekolah mengalami 

peningkatan jumlah siswa, dan model ini membuat peserta 

didik lebih aktif, kreatif, tidak bosan, dan juga meningkatkan 

kemandirian setiap pribadi peserta didik dalam belajar.  

Lebih dari itu model pembelajaran BCCT sangat baik 

sekali untuk perkembangan motorik peserta didik. Dimana 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya 

masing-masing, serta meningkatkan rasa percaya diri di kelas. 

Peserta didik merasa nyaman sehingga tidak bosan belajar di 

sekolah karena model pembelajarannya sistemnya berpindah-

pindah kelas dikarenakan ada beberapa sentra dalam model 

pembelajaran BCCT. Model pembelajaran  BCCT ada sedikit 

dampak negatif yaitu apabila guru tidak mengarahkan 

dengan tepat pada model pembelajaran ini, maka akan 

mengakibatkan peserta didik berimaginasi yang negatif 
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dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat sentra bermain 

peran, peserta didik dapat mempraktekkan hal yang salah 

apabila dia mendapatkan peran yang negatif. Sebagai contoh 

seorang polisi yang menangkap seorang penjahat. Peserta 

didik yang berperan sebagai polisi akan bangga terhadap 

tanggung jawab dia sebagai polisi, sedangkan peserta didik 

yang berperan sebagai penjahat dapat mencontoh perilaku 

sebagai penjahat. Akan tetapi saat observasi, guru sudah 

menjelaskan dan mengarahkan peserta didik dengan tepat 

dan benar.  

Pengampu model pembelajaran ini juga berbeda-beda, 

disesuaikan dengan kualifikasi guru masing-masing. Hal ini 

sesuai dengan hasil petikan wawancara dengan guru 

pengampu TK B sebagai berikut : 

“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.” 
(Wawancara 21 Oktober 2016) 
 

Kelas sentra yang secara bergantian setiap harinya 

berdampak terhadap perilaku siswa. Diantaranya siswa akan 

belajar melalui interaksi sosial, baik dengan guru maupun 

dengan teman sebaya. Hal ini dapat membantu 
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perkembangan siswa yaitu mampu bersosialisasi dengan 

yang lainnya, seperti petikan hasil wawancara berikut ini: 

“Dengan menggunakan pendekatan sentra ini, siswa 
sangat termotivasi karena kegiatan belajarnya 
dilakukan melalui bermain. Dengan bermain yang 
menyenangkan dapat merangsang siswa untuk 
mengeksplor benda-benda yang ada di sekitarnya, 
sehingga siswa akan menemukan pengetahuan dari 
benda-benda yang dimainkannya. Kelas yang 
berpindah-pindah, membuat siswa senang dan lebih 
mandiri”(Wawancara Jumat, 17 Oktober 2017) 

 

Hasil perkembangan siswa tercatat di laporan hasil 

belajar siswa setiap semester. Orang tua dapat melihat hasil 

perkembangan siswa setiap semesternya. Selain itu, setiap 

minggu guru akan memberikan hasil belajar yang berupa 

catatan-catatan perkembangan siswa, seperti berikut: 

“Siswa mendapatkan hasil belajar setiap minggunya , 
sehingga orang tua dapat memantau perkembangan 
anaknya. Salah satu contoh hasil belajar siswa dengan 
aktivitas dramatic center, laporan siswa dikatakan: Ona 
dapat mewarnai gambar dengan tepat.  Orang tua 
setelah mendapatkan hasil belajar siswa dapat 
mengembangkan lagi di rumah. Untuk laporan hasil 
belajar siswa setiap semester mempunyai 4 indikator. 
Yaitu BM, MM, BSH, dan BSB.”(Wawancara, Jumat 17 
Oktober 2016) 

 

Laporan perkembangan setiap peserta didik setiap 

minggunya dapat dilihat pada buku Student Daily Report yang 

dibagikan. Hasil tersebut berupa catatan-catatan harian hasil 

selama peserta didik mengikuti pembelajaran. 
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Gambar 6. Student Daily Report 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sentra dapat 

mengembangkan kecakapan hidup siswa. Kecakapan hidup 

diarahkan untuk membantu siswa menjadi mandiri, disiplin, 

mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang 

berguna bagi kehidupannya kelak.  

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT sangat banyak. Diantaranya adalah 

merangsang munculnya kreativitas dan inovasi, membuat 

peserta didik lebih mandiri, dan siswa belajar 

mengembangkan hal-hal yang sederhana sampai yang 

komplek, dari yang konkrit ke abstrak, dan dari diri sendiri ke 

interaksi dengan orang lain. 

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu guru sebagai 

berikut: 

“Model pembelajaran BCCT sangat bermanfaat untuk 
guru dan siswa. Model ini berorientasi kepada 
kebutuhan siswa. Fokus pembelajaran di siswa bukan 
di guru, guru hanya sebagai fasilitator saja. Siswa 
dapat belajar dengan baik dan senang. Interaksi sosial 
siswa dapat berkembang dengan baik, dan guru 
membantu memberikan motivasi dan dukungan 
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untuk perkembangan siswa.” (Wawancara, 17 
Oktober 2016) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah 

dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“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. 
(Wawancara 24 Oktober 2016) 
 

Pendapat lain juga disampaikan oleh orang tua siswa 

yang mengatakan demikian: 

“Sebelum anak saya sekolah di sini, dia pernah 
sekolah di TK  lain. Di TK tersebut anak saya kurang 
bisa menikmati belajar dengan senang. Karena di TK 
tersebut anak saya hanya diajarkan di dalam kelas 
dan pembelajarannya monoton. Sehingga membuat 
anak saya tidak nyaman dan tidak dapat 
bersosialisasi dengan yang lain. Setelah belajar di TK 
Kristen 03 Eben Haezer anak saya senang dengan 
metode yang digunakan, yaitu pembelajaran sentra. 
Anak saya lebih mandiri, sosialisasi dengan teman 
dan guru, dan apabila sudah sampai di rumah dia 
nanti akan mempraktekan apa yang dilakukannya di 
sekolah. Bukan apa yang diajarkan guru, tetapi apa 
yang dia lakukan di sekolah saat pembelajaran”. 
(Wawancara, Senin 21 Oktober 2016) 
 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat simpulan 

bahwa pembelajaran dengan model BCCT banyak sekali 

manfaatnya. Manfaat pelaksanaan model pembelajaran BCCT 

diantaranya adalah model BCCT  dapat memotivasi peserta 

didik untuk lebih bersemangat dalam belajar, orang tua dapat 
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memantau perkembangan anaknya karena dalam seminggu 

mendapatkan laporan dari guru, guru hanya bertugas sebagai 

fasilitator saja sehingga guru akan lebih fokus dalam 

meningkatkan pembelajaran di kelas dengan hal-hal yang 

baru menyesuaikan perkembangan tekhnologi dan informasi. 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT  sesuai dengan tujuan 

awal, yaitu membuat peserta didik nyaman, aktif, kreatif dan 

lebih mandiri. 

 

4.2.4.2 Keberlanjutan Program 

Pihak pelaksana model pembelajaran BCCT di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, baik dari Kepala Sekolah, 

guru, dan peserta didik merasa mendapatkan manfaat dari 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT. Hal ini telah 

dipaparkan dalam ketercapaian tujuan pelaksanaan program. 

Sehingga dari hasil wawancara diperoleh simpulan bahwa 

penerapan model pembelajaran BCCT akan tetap dilanjutkan, 

namun tetap dengan beberapa perbaikan. Model 

pembelajaran BCCT yang diterapkan di TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi 

sekolah, sehingga model pembelajaran yang telah berjalan 

tetap digunakan di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, 

model pembelajaran BCCT yang diterapkan di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga sudah cukup bagus dijadikan contoh 
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bagi TK-TK yang lain. Walaupun dalam penerapannya di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga masih mengalami beberapa 

kendala namun kendala-kendala tersebut bisa teratasi seiring 

dengan berjalannya pembelajaran. Pihak sekolah akan terus 

tetap melakukan perbaikan agar model pembelajaran BCCT 

yang dijalankan semakin baik untuk kedepannya, dan 

semakin meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. 

Ibu Kepala Sekolah juga berpendapat bahwa model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

sebagai berikut: 

“Model pembelajaran BCCT akan tetap kami jalankan, 
walaupun ada sedikit kendala teknis tetapi hal itu bisa 
kami atasi. Kami akan mengikuti perkembangan jaman 
apabila ada inovasi-inovasi lain yang bisa meningkatkan 
proses belajar mengajar. Dan harapan kami, model 
pembelajaran BCCT bisa diterapkan di sekolah-sekolah 

lain, tetapi apabila sarana dan prasarananya sudah siap.” 
(Wawancara 24 Oktober 2016) 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh para guru, 

berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan 

bahwa para guru setuju jika model pembelajaran BCCT tetap 

dilanjutkan, karena model ini merupakan salah satu metode 

bagi peserta didik untuk mengembangkan keaktifan dan 

kreativitasnya. Selain itu karena model pembelajaran BCCT di 

TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga sudah berjalan cukup 

baik, sehingga perlu diterapkan juga di TK-TK lain, dan 

model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer 
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Salatiga sudah layak untuk diikuti oleh TK-TK lain. Hasil 

wawancara tersebut sebagai berikut: 

“Model pembelajaran BCCT sangat bagus diterapkan di 

TK Kristen 03 Eben Haezer, karena memiliki banyak 
kelebihan. Diantaranya yaitu siswa lebih mengenal semua 
guru dan anak tidak bosan. Rolling class mengakibatkan 
siswa dapat interaksi dengan guru dan lingkungan belajar 
yang lain. Model pembelajaran BCCT sangat baik untuk 

dilanjutkan sampai ke depannya, dan mengikuti 
perkembangan jaman juga.”(Wawancara 21 Oktober 2016) 
 

Pendapat  lain juga disampaikan oleh guru Play Group 

yang mengatakan demikian: 

“Pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya model 
pembelajaran BCCT.  Karena model ini berorientasi pada 
kebutuhan siswa dan kegiatan belajar dilakukan melalui 
bermain. Selain itu, model BCCT juga merangsang 
munculnya kreativitas dan inovasi siswa. Kreativitas dan 
inovasi tercermin melalui kegiatan yang membuat siswa 
tertarik, fokus, serius, dan konsentrasi.”(Wawancara 17 
Oktober 2016) 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran BCCT perlu dilanjutkan, dan dapat 

dijadikan contoh bagi TK lain.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan pembahasan mengenai hasil 

penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan 

hasil penelitian dilakukan untuk menjelaskan hasil analisis 

dan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan yaitu 

bagaimana konteks, masukan, proses, dan hasil pelaksanaan 
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model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga.  

 

4.3.1 Konteks (Context) 

Evaluasi konteks merupakan evaluasi yang paling 

mendasar dan memiliki misi untuk menyediakan suatu 

rasional atau landasan atau sebagai latar belakang suatu 

program. Evaluasi konteks dilaksanakan sebagai suatu 

kebutuhan serta memberikan informasi bagi pengambilan 

keputusan dalam perencanaan suatu program.  Berdasarkan 

uraian di atas, penyusunan sebuah program sebaiknya 

didasarkan atas kebutuhan. Kebutuhan apa yang hendak 

dipenuhi dengan adanya program tersebut dan apakah 

program tersebut memang diperlukan.  

Dalam penelitian ini, Evaluasi context menjawab “what 

needs to be done?”. TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

memutuskan untuk mengubah model pembelajaran yang 

sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran 

BCCT  karena untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah tersebut. Hal itu dilakukan karena sekolah 

membutuhkan perubahan, dimana beberapa tahun 

mengalami penurunan jumlah peserta didik. Penurunan 

tersebut berakibat sekolah mengalami penurunan mutu.  

Model pembelajaran BCCT merupakan model 

pembelajaran dengan karakteristiknya memberikan pijakan 
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untuk membangun konsep, ide, dan pengetahuan. Model 

pembelajaran ini berfokus kepada peserta didik dan guru 

hanya sebagai fasilitator saja. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan pelaksanaan model pembelajaran BCCT yang 

sebagai pelaku adalah peserta didik, sedangkan guru hanya 

membantu dan mengarahkan saja pada saat pembelajaran 

berlangsung. Setiap peserta didik bebas mengeksplor 

kemampuannya di setiap sentra pada model pembelajaran 

BCCT. Kesempatan peserta didik pada model pembelajaran 

ini adalah bebas untuk bermain baik secara individual 

maupun, kelompok kecil, maupun kelompok besar. 

Pada evaluasi input pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT terlihat bahwa guru pengajar pada model pembelajaran 

ini berkualifikasi dan ditingkatkan kemampuannya dengan 

terus belajar hal-hal yang baru dan diikutkan dalam 

pelatihan-pelatihan khusus tentang model pembelajaran 

BCCT. Sarana dan prasarana di TK Kristen 03 Eben Haezer 

sudah sangat memfasilitasi untuk penerapan model 

pembelajaran BCCT, yaitu diantaranya adalah peralatan-

peralatan pembelajaran yang lengkap. Buku-buku, alat balok, 

ruangan yang memadai, LCD, dan beberapa alat pendukung 

yang lainnya sudah ada dan dalam kondisi yang baik. 

Anggaran yang diperlukan untuk penerapan model 

pembelajaran BCCT diperoleh dari pemerintah, yayasan, dan 



91 
 

dukungan dari orang tua siswa. Walaupun ada sedikit 

kendala, akan tetapi sekolah dapat mengatasinya. 

Hasil penelitian dalam evaluasi process penerapan model 

pembelajaran BCCT adalah saat ini pelaksanaannya berjalan 

sesuai dengan tujuan awal dilaksanakan model pembelajaran 

baru. Pelaksanaan model pembelajaran BCCT dirancang dari 

awal semester kemudian di akhir semester akan di evaluasi 

bersama-sama dengan pengajar yang lain. Hal ini bertujuan 

untuk memperbaiki dari pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada model 

pembelajaran ini berbeda-beda, karena model pembelajaran 

BCCT terdiri dari lima sentra dimana setiap sentra berbeda-

beda kegiatannya. Pada saat pelaksanaan dibutuhkan 

perencanaan yang baik, sehingga dalam pelaksanaannya 

tidak akan mengalami hambatan-hambatan. 

Dari hasil penelitian yang peneliti telah lakukan di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga mengenai penerapan model 

pembelajaran BCCT, pihak sekolah melaksanakan model 

pembelajaran tersebut berdasarkan atas kebutuhan: 

a. Sebagai salah satu TK swasta maka TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga berupaya untuk menjadi sekolah 

swasta terbaik di Salatiga. Penerapan model 

pembelajaran BCCT ini memberikan banyak manfaat 

baik untuk siswa yaitu anak lebih kreatif, mandiri, dan 

mudah berdaptasi dengan lingkungan baru. 
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Hal ini sesuai dengan Bab IV Pasal 19 ayat 1 

SNP lebih jelas menerangkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Keberhasilan pembelajaran sangat 

tergantung pada guru, peserta didik, sarana 

pembelajaran, lingkungan kelas, dan budaya kelas. 

Dengan model pembelajaran yang sesuai dengan 

peserta didik, maka mutu pembelajaran akan terus 

mengalami peningkatan. 

b. Dari segi konteks, tujuan diterapkan model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga adalah untuk menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran yang berkualitas, aktif, kreatif, 

kontekstual, dan menyenangkan sehingga membuat 

para peserta didik tidak bosan dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Model pembelajaran BCCT ini 

juga disesuaikan dengan perkembangan peserta didik 

masing-masing. 

Dari hasil pembahasan yang peneliti sampaikan di atas, 

maka hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai 

dengan hasil penelitian Mandasari (2013) bahwa penerapan 

model pembelajaran BCCT didasarkan pada kegiatan pijakan 

yaitu pemberian dukungan yang diberikan oleh pendidik 
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pada peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa dan tugas guru adalah sebagai 

fasilitator, koordinator, evaluator, inspirator, mediator, 

labelling dan modelling bagi peserta didik.  

 

4.3.2 Masukan (Input) 

Penerapan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga pada komponen input meliputi rencana 

pelaksanaan, guru, siswa, pembiayaan, sarana dan prasarana, 

dan jadwal kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian di TK 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga menunjukkan bahwa dari 

segi rencana pelaksanaan pihak sekolah melakukan sosialisasi 

ke pihak Yayasan, apakah program tersebut disetujui untuk 

dilaksanakan atau tidak. Sekolah juga melakukan kegiatan 

pelatihan untuk guru-guru sebagai tim pelaksana dan 

mendatangkan trainer BCCT ke sekolah. Setelah pihak 

sekolah memperoleh ijin dari Yayasan, maka sekolah akan 

mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT. 

Sedangkan dari segi mekanisme pelaksanaan, sekolah 

kemudian melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. 

Pihak sekolah juga memberikan buku penjelasan program 

dan kegiatan, dimana informasi tentang penerapan model 

pembelajaran BCCT terdapat dalam buku tersebut. 
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Dari segi sumber daya manusia meliputi guru dan 

peserta didik, pihak sekolah tidak terlalu mengalami kendala 

karena guru-guru dari awal sudah mendapatkan pembekalan 

model pembelajaran BCCT. Untuk siswa sendiri hanya 

sebagai penerima manfaat dari model pembelajaran BCCT. 

Berdasarkan hal ini, maka pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT berjalan dengan baik dan lancar. 

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Sary 

(2014) dimana bahwa perencanaan pembelajaran disusun 

dalam rapat kerja, dan pelaksanaan pembelajaran berpusat 

pada sentra-sentra main. 

Dari segi pembiayaan pihak sekolah mendapat 

dukungan penuh dari Yayasan, pemerintah, dan orang tua 

siswa dalam melaksanakan model pembelajaran BCCT. 

Pembiayaan yang mencukupi mendukung sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh TK Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik. 

Kemudian dari segi jadwal kegiatan, orang tua merasa 

jadwal yang diberikan oleh sekolah sudah cukup jelas dan 

bisa dipahami dengan baik. Guru juga merasakan hal yang 

sama, karena guru dalam pembuatan jadwal bekerja sama 

dengan guru yang lain sebagai tim koordinator sentra. Hal ini 

untuk mengantisipasi agar jadwal tidak bertabrakan satu 

sama lain.  
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4.3.3 Proses (Process) 

Dalam aspek proses dibahas mengenai rencana dan 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT yang meliputi 

persiapan guru, pelaksanaan model pembelajaran BCCT, dan 

penilaian hasil pembelajaran. Guru mempersiapkan 

instrumen pembelajaran meliputi, RPPM, RPPH, Silabus, 

Prota, Promes dan media pembelajaran. 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan pedoman penerapan BCCT dari pemerintah. Dalam 

hal proses belajar mengajar di kelas, guru sudah cukup baik 

sebagai tim pelaksana model pembelajaran BCCT dan para 

siswa mengikuti dengan senang setiap kegiatan yang 

diberikan oleh guru. Peserta didik lebih aktif dan berani 

untuk unjuk kerja, sebagai salah satu cotoh saat bermain 

peran Rumah Sakit. Ada peserta didik yang berperan sebagai 

dokter, perawat, pasien, dan apoteker. Mereka sangat 

antusias dan bersemangat dalam kegiatan tersebut. 

Dalam penerapan model pembelajaran BCCT untuk 

tahun ajaran baru, pihak sekolah sedikit melakukan 

perbaikan dengan menambahkan ragam main lain. Untuk 

saat ini kendala yang dihadapi hanya masalah pengaturan 

waktu untuk persiapan harian pelaksanaan sentra. Kendala 

tersebut dapat diatasi oleh pihak sekolah dimana guru dapat 

mempersiapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab. 
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Dari segi penilaian pembelajaran, pihak sekolah sudah 

mempunyai lembar observasi penilaian sendiri untuk 

mengevaluasi siswa saat dalam pembelajaran maupun di 

akhir pembelajaran. Hal ini memudahkan guru dalam menilai 

peserta didik. 

 

4.3.4 Hasil (Product) 

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang dilakukan 

untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Evaluasi hasil merupakan tahap akhir dan 

berfungsi untuk membantu penanggung jawab program 

dalam mengambil keputusan. Dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan, ketercapaian tujuan dari pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT terbukti dengan adanya peningkatan 

jumlah peserta didik dari tahun ke tahun, selain itu dari siswa 

lebih mandiri, aktif, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan baru.  

 

4.3.5 Keberlanjutan Program 

Berdasarkan teori yang mendasari keberlanjutan 

program di Bab II dalam penelitian ini, maka hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program dapat dilanjutkan, karena 

pelaksanaan program sudah menunjukkan berjalan sesuai 

dengan tujuan dan memberikan hasil yang bermanfaat. 
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Tujuan diterapkannya model pembelajaran BCCT adalah 

meningkatkan kreatifitas peserta didik yang disesuaikan 

dengan perkembangan masing-masing siswa. Sedangkan 

manfaat yang dirasakan oleh siswa sangat banyak sekali 

diantaranya adalah siswa lebih mandiri, aktif, kreatif, tidak 

bosan, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. 

Dari hasil evaluasi yang telah peneliti lakukan 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga telah mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya jumlah siswa yang mendaftar 

dari tahun ke tahun, dengan demikian model pembelajaran 

BCCT baik untuk dilaksanakan. 

Sekolah sudah mengkoordinasi dalam melaksanakan 

model pembelajaran BCCT sehingga tidak diperlukan usaha 

khusus untuk penerapan model tersebut. Antara Kepala 

Sekolah dan guru sebagai pelaksana terjalin kerja sama 

sehingga terjadi koordinasi yang baik dan pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Melalui hasil evaluasi dengan model CIPP peneliti dapat 

simpulkan bahwa sekolah merasakan banyak manfaat dengan 

adanya model pembelajaran BCCT, diantaranya sekolah 

menjadi pencetus pertama pelaksanaan model pembelajaran 

BCCT, mengalami peningkatan untuk jumlah siswa, dampak 

positif untuk siswa adalah meningkatnya kreatifitas, 
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keaktifan, kemandirian, serta keberanian untuk berdaptasi 

dengan lingkungan yang baru. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka peneliti 

simpulkan bahwa model pembelajaran BCCT dapat tetap 

dilanjutkan dengan beberapa revisi yang meliputi kendala-

kendala yang menjadi penghambat bagi keterlaksanaan 

program. 

 

 

 

 

 

 

 

 


