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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan penelitian dengan menggunakan model 

evaluasi CIPP untuk menganalisis pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran BCCT yang 

sudah dilaksanakan 11 tahun sudah berjalan dengan baik. 

1. Context Pelaksanaan Model Pembelajaran BCCT 

Adanya penurunan jumlah peserta didik, 

kurangnya kreativitas dan keaktifan peserta didik, 

serta kebosanan yang dirasakan peserta didik saat 

pembelajaran di dalam kelas. Sekolah memutuskan 

untuk merubah model pembelajaran klasikal dengan 

model pembelajaran baru yaitu BCCT (sentra). Model 

pembelajaran BCCT sangat dibutuhkan sekali untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.  

Setelah sekolah menerapkan model 

pembelajaran BCCT, peserta didik baru mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi, latar belakang 

diterapkannya model pembelajaran BCCT adalah 

perlunya peningkatan mutu pembelajaran dengan 
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model pembelajaran yang baru, peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia, dan fasiltas-fasilitas yang 

mendukung. 

 

2. Input  Pelaksanaan Model Pembelajaran BCCT 

Model pembelajaran BCCT terbukti mampu 

menjawab kebutuhan akan perlunya suatu model 

pembelajaran baru yang dapat membuat guru dan 

peserta didik berkolaborasi satu sama lain sebagai tim. 

Dalam model ini jadwal pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT selama satu tahun (2 semester) 

sudah dipersiapkan dan juga dalam hal pembiayaan 

sekolah mendapatkan dukungan selain dari 

pemerintah juga diperoleh dari yayasan.  

Program-program yang ada di TK Kristen 03 

Eben Haezer sangat mendukung sekali dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran, termasuk dengan 

kualitas guru pengajar yang terus ditingkatkan 

dengan adanya pelatihan-pelatihan pembelajaran serta 

mendapatkan dukungan biaya dari yayasan 

dikarenakan sekolah swasta. Sarana dan prasarana 

yang dimiliki sangat memfasilitasi dalam pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT sehingga tidak ada 

hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan 

pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Mekanisme 
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pelaksanaan model pembelajaran BCCT dibicarakan 

dan dipersiapkan dari awal tahun ajaran baru dan 

dalam setiap bulannya terdapat pertemuan antara 

guru-guru pengajar untuk membicarakan kegiatan 

apa saja yang akan dilaksanakan. 

 

3. Process Pelaksanaan Model Pembelajaran BCCT 

Pelaksanaan model pembelajaran BCCT diawali 

dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

tindak lanjut. Perencanaan yang dilakukan oleh guru 

adalah membuat rencana pembelajaran (RPPM dan 

RPPH), silabus, prota, dan promes. Sedangkan untuk 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT disesuaikan 

dengan sentra-sentra sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing peserta didik. Evaluasi pelaksanaan 

model pembelajaran BCCT terfokus pada waktu yang 

diperlukan guru dalam mempersiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT pada hari berikutnya. Selanjutnya 

untuk tindak lanjut model pembelajaran BCCT tertuju 

pada bagaimana mengatur waktu untuk 

mempersiapkan alat dan bahan serta untuk membuat 

administrasi guru.  

Perencanaan dilakukan setiap hari Sabtu 

sebelum pembelajaran baru dimulai. Guru membuat 
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persiapan diantaranya merancang kegiatan apa saja 

yang akan dilaksanakan saat pembelajaran BCCT. 

Model pembelajaran BCCT terdiri dari lima sentra, di 

setiap sentra terdapat kegiatan-kegiatan sebagai 

pendukung dalam pembelajaran. Guru juga 

mempersiapkan administrasi awal yaitu RPPH dan 

RPPM yang sesuai dengan silabus pembelajaran. 

Hambatan-hambatan yang dialami saat pembelajaran 

BCCT diantaranya adalah mengatur waktu persiapan 

yang kurang maksimal, dan biaya dari pemerintah 

yang tidak pasti cairnya. 

 

4. Product Pelaksanaan Model Pembelajaran BCCT 

Manfaat model pembelajaran BCCT adalah 

sekolah mengalami peningkatan jumlah peserta didik 

baru, peserta didik tidak bosan saat mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas, peserta didik aktif dan 

kreatif, kemandirian peserta didik meningkat, dan 

peserta didik dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

yang baru. Perkembangan setiap peserta didik setiap 

minggunya dapat dilihat pada Student Report yang 

dibagikan. Hasil tersebut berupa catatan-catatan 

harian hasil selama peserta didik saat mengikuti 

pembelajaran. Manfaat yang dirasakan dari 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT adalah 
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merangsang munculnya kreativitas dan inovasi, 

membuat peserta didik lebih mandiri, dan siswa 

belajar mengembangkan hal-hal yang sederhana 

sampai yang komplek, dari yang kongkrit ke abstrak, 

dari diri sendiri ke interaksi dengan orang lain. Hal ini 

dapat dilihat pada prestasi-prestasi yang dicapai 

peserta didik antara lain prestasi dalam bidang 

perkusi bahan alam, mencetak pasir, dan bermain 

peran. Menurut data sekolah tahun 2016 siswa di TK 

Kristen 03 Eben Haezer mengalami peningkatan yaitu 

tahun ajaran 2014/2015 jumlah siswa 169 orang, tahun 

2015/2016  jumlah siswa 188, dan tahun 2016/2017 

jumlah siswa menjadi 288. Hal ini membuktikan 

bahwa sekolah mengalami peningkatan jumlah siswa 

dari 3 tahun terakhir. 

Beberapa inovasi diterapkan pada saat 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT, diantaranya 

setiap hari peserta didik belajar di kelas yang berbeda-

beda (rolling class) dan ada juga pembelajaran yang 

dilakukan di luar kelas.  
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5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa hal 

yang dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, perlu diadakan kembali pelatihan 

khusus tentang model pembelajaran BCCT untuk 

menambah informasi baru dan meningkatkan 

keterampilan guru. Model pembelajaran BCCT 

direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan dengan 

penyempurnaan dalam hal kerja sama dengan 

pemerintah untuk pelatihan-pelatihan guru. 

Diperlukan penambahan sumber daya manusia 

(guru), mengingat dari tahun ke tahun jumlah 

peserta didik terus bertambah. 

2. Bagi Yayasan, model pembelajaran BCCT sebaiknya 

tetap dilaksanakan dengan penyempurnaan dan 

dukungan dana mengingat banyak manfaat yang 

diperoleh dari model pembelajaran ini. 


