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Latar Belakang 

Pentingnya perilaku prososial pada anak khususnya anak usia 3 -4 tahun adalah agar anak 

mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap anak lain. Rasa empati adalah rasa peduli akan 

perasaan orang lain seperti anak dapat bekerjasama ,memahami perasaan orang lain dan anak 

dapat memberikan sesuatu atau menerima sesuatu dengan rasa ikhlas. Untuk perilaku prososial 

harus ditanamkan sejak anak itu usia dini karena akan berguna sampai anak itu dewasa untuk 

dapat bersosialisasi dengan orang lain. 

Perilaku Prososial adalah perilaku yang disengaja dengan maksud memberi keuntungan 

kepada orang lain (Hetherington & Parke, 1999). Keuntungan yang dimaksud adalah motif 

egoistik, perhatian praktis, dan orientasi terhadap orang lain Eisenberg & Fabes (dalam  

Hetherington & Parke ,1999).  Perilaku Prososial merupakan suatu perilaku yang dapat terjadi 

pada siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa sebagai makhluk sosial dan sebagai bagian 

dari suatu masyarakat (Sherly,dkk,2014). 

1.1 Perilaku Prososial untuk anak usia 3 -4 tahun menurut Permendikbud no. 137 

tahun 2014   ada tiga macam  yaitu membangun kerjasama, memahami adanya perbedaan 

perasaan (teman,takut,saya tidak) dan meminjam dan meminjamkan mainan. Membangun 

kerjasama yang dimaksud  adalah anak mampu untuk bermain bersama dengan teman dan 

terciptanya hubungan yang kooperatif antara anak satu dengan lainnya. Contohnya, anak mampu 

membuat bangunan gedung bekerjasama dengan temannya. Memahami adanya perbedaan 

perasaan yang dimaksud adalah anak mampu untuk membedakan perasaan 

senang,takut,cemas,marah dan sedih. Contohnya : anak mampu mengekspresikan perasaan 

gembira dengan raut muka ceria dan senyuman yang lebar. Meminjam dan meminjamkan 

mainan yang dimaksud adalah saat anak bermain  bersama temannya maka sikap yang muncul 

anak akan berbagi mainan dengan temannya. Contohnya : saat  anak menggambar dengan 

menggunakan krayon lalu temannya tidak membawa krayon maka anak tersebut akan 

meminjamkan krayonnya kepada temannya. 

1.2 Zulkaida (2011) menyebutkan ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam 

mensosialisasikan perilaku prososial kepada anak. Pertama, melalui pengalaman langsung, 



dimana pengalaman ini berkaitan dengan adanya penguatan yaitu dengan diberikannya ganjaran 

atau hukuman terhadap suatu perilaku prososial yang dilakukan (reinforcement theory). Kedua, 

melalui pengalaman tidak langsung, yaitu meliputi adanya proses pengamatan dan peniruan. 

Cara ini berkaitan dengan model-model yang diamati dan akan ditiru oleh anak. Ketiga, 

pembentukan ideologi yang diterima dan dipelajari anak seperti pemberian perintah secara 

teratur, nasehat atau bimbingan mengenai pentingnya perilaku prososial, yang pada akhirnya 

diharapkan nilai-nilai itu terinternalisasi pada diri anak. Keempat, membiasakan anak untuk 

berperilaku prososial kepada semua orang, yang dimulai terhadap anggota kelompok atau orang-

orang terdekatnya sampai akhirnya anak dapat menunjukkan perilaku prososial kepada orang-

orang dalam lingkungan yang lebih luas (Himmah.F & Rahmanawati ,2013) 

1.3 Masalah yang sering muncul pada anak usia 3 -4 tahun untuk perilaku prososial 

adalah anak suka berebut,bermain sendiri,tidak mau berbagi dan tidak peduli terhadap orang lain. 

Anak suka berebut mainan karena anak beranggapan bahwa mainan yang telah disediakan 

sekolah merupakan mainan miliknya jadi kalau ada yang mengambil mainan tersebut anak akan 

beranggapan mainan miliknya telah diambil temannya. Anak suka bermain sendiri karena anak 

dengan main sendiri anak akan merasa lebih nyaman. Dengan begitu anak akan cenderung  tidak 

mau berbagi dan tidak peduli dengan perasaan temannya. 

1.4 Perilaku prososial merupakan salah satu dasar perkembangan yang harus dimiliki 

anak, karena sangat diperlukan untuk persiapan diri menjadi anggota kelompok dalam akhir 

masa kanak-kanak nantinya serta untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Untuk 

meningkatkan perilaku prososial diperlukan metode-metode atau strategi-strategi guru yang 

dapat membangun perilaku-perilaku tersebut muncul secara konsisten dan berkesinambungan. 

Salah satu model yang dapat digunakan guru di kelas dalam mengembangkan perilaku prososial 

anak yaitu salah satu model yang diperkenalkan oleh Pamela Phelps dari Florida dan 

dikembangkan oleh Diane Trister Dodge. Model ini disebut sebagai model BCCT (Beyond 

Center and Circle Time) 

Pembelajaran yang terjadi pada anak usia 3-4 tahun di Toddler –KB –TK Kristen 03 

Eben Haezer adalah pembelajaran tidak berpusat pada anak melainkan berpusat pada guru semua 

materi pembelajaran dan cara mengerjakannya harus sesuai dengan instruksi dari guru.  

Dalam menempatkan setting lingkungan bermain sebagai pijakan awal yang penting pada 

anak kelompok bermain di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben Haezer itu dianggap tidak begitu 



penting karena yang terpenting adalah anak dapat bermain secara seragam dan dapat 

menyelesaikan tugas yang ada di buku yang dibuat oleh sekolah karena dengan hal itu laporan 

untuk ke orang tua dapat dilihat dari hasilnya dibandingkan dengan penyettingan lingkungan 

main yang hanya banyak bermain untuk anak dan laporan ke orang tua akan lebih susah bila 

dibandingkan dengan buku atau kegiatan yang ada buktinya. Guru belum sepenuhnya untuk 

memberikan dukungan yang penuh terhadap anak karena semua kegiatan bermain masih dibatasi 

dan kebanyakan menggunakan kegiatan di buku sehingga anak kurang aktif,kreatif dan tidak 

dapat memutuskan keputusan sendiri tapi semua tergantung dari instruksi dari guru. Pada proses 

pembelajaran anak usia 3 -4 tahun di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben Haezer tidak memakai 

4 pijakan main seperti pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan saat main dan 

pijakan setelah main yang dilakukan hanyalah pijakan sebelum main paling hanya bernyanyi dan 

bercerita,pijakan saat main hanya guru menilai anak saja atau mendokumentasikan kegiatan anak 

dan pijakan setelah main guru hanya memberikan pengumuman saja. (Menurut Observasi Tri , 

22 februari 2017) 

Anak-anak kelompok bermain di Toodler-KB-TK Kristen 03 Eben Haezer terdiri dari 

anak usia 3-4 tahun dengan beragam karakteristik perilaku. Berdasarkan hasil observasi, masih 

sulitnya anak untuk bekerjasama dalam bermain dengan temannya, itu terlihat bahwa anak masih 

senang untuk bermain sendiri sesuai keinginanya.  Ada juga anak masih sulit untuk berbagi 

makanan atau mainan dengan anak lainnya, itu terlihat ketika ada temannya yang menginginkan 

mainan anak akan langsung merebut atau mendorong. Ada juga anak yang tidak mau bermain 

dengan temannya karena mereka tidak begitu dekat. Peneliti juga melihat bahwa pengembangan 

perilaku prososial ini penyampaiannya cenderung dilakukan oleh guru setelah anak melakukan 

kesalahan dan pesan-pesan prososial disampaikan secara lisan saat evaluasi menjelang 

pembelajaran berakhir, di mana konsentrasi anak sudah tidak fokus lagi karena ingin cepat 

pulang. 

 

Di lain kesempatan, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, orang tua sering 

mengeluhkan anaknyayang tidak mendengarkan perkataan mereka, seperti ketika ibu meminta 

tolong untukmengambilkan makanan anak tidak mau karena terlalu asyik menonton televisi.Ada 

juga orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya tidak mau berbagi mainan dengan adiknya. 

Sedangkan hasil wawancara dengan guru kelas, perilaku prososial yang kurang tampak adalah 



penghargaan anak kepada teman lainnya, kurangnya rasa berbagi baik itu berbagi makanan atau 

mainan , dan kurangnya rasa kerjasama anak saat bermain bersama.  Hal ini berwujud sebagian 

anak kurang antusias untuk bertepuk tangan ketika ada salah satu teman yang dapat menjawab 

pertanyaan secara benar dari guru. Ada juga anak yang tidak mau bermain dengan temannya 

karena mereka tidak begitu dekat. Ada pula anak yang suka berebut mainan karena anak tersebut 

tidak mau berbagi mainan dengan teman lain sehingga anak tersebut akan sering mencubit atau 

mendorong temannya. Hal ini sejalan dengan studi Poorthuis,dkk (2012: 378) bahwa anak-anak 

cenderung akan menampilkan perilaku prososial kepadekat dengannya maupun yang anak kenal.  

Hasil  Observasi dari bulan Februari sampai April 2017 di kelompok bermain kristen 03 

Eben Haezer  terdapat  perilaku agresif verbal  yang ditunjukkan dengan  mengatakan hal yang 

buruk pada teman 32,45% . Perilaku agresif yang dihubungkan dengan kepemilikan barang 

ditunjukkan dalam perilaku merebut barang milik teman ditemukan sebanyak 35,1%, merusak 

barang teman 15,56%, dan menyembunyikan barang milik teman 55,3%. Agresi fisik juga terjadi 

seperti  memukul teman 74,17%, menggigit teman 21,2% dan menendang teman 4,17%. Begitu 

pula agresi secara psikologis misalnya, tidak mengizinkan teman untuk ikut bermain ditemukan 

sebanyak 23,23% dan tidak memperbolehkan teman untuk duduk didekatnya 48,34% . Data 

tersebut didukung pernyataan Stratton dan Reid (2004), yang menyatakan bahwa prevalensi 

masalah perilaku agresif anak prasekolah adalah sekitar 10% hingga dapat mencapai 25% pada 

anak-anak yang secara sosial-ekonomi kurang beruntung.   

1.5 Model BCCT (Beyond Center  and Circle Time) adalah penataan dasar kurikulum 

yang komperhensif untuk membantu strategi guru dalam merencanakan pembelajaran dan 

penerapan pendekatan perkembangan untuk menciptakan latar belakang program yang kaya  

untuk anak  dalam mengembangkan kemampuannya agar lebih kreatif dan dapat berpikir kritis.  

Tujuan dari model BCCT adalah untuk menciptakan strategi guru dalam mengelola lingkungan 

belajar anak yang komperhesif  dan  dapat membangun kreativitas dan pola berpikir yang kritis 

(Dodge,2012). 

1.6 Ciri –ciri dari metode Beyond Centers and Circle Time (BCCT) adalah 

pembelajaran berpusat pada anak, menempatkan setting lingkungan bermain sebagai pijakan 

awal yang penting, memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan 

berani mengambil keputusan sendiri.  Di dalam penerapan metode ini terdapat empat  tahapan  

pijakan pengalaman bermain yaitu pijakan lingkungan bermain ,pijakan sebelum bermain , 



pijakan saat bermain dan  pijakan setelah bermain.  Di sini peran guru adalah sebagai 

fasilitator,motivator dan evaluator, kegiatan anak berpusat di sentra-sentra yang berfungsi 

sebagai pusat minat, memiliki standar prosedur operasional yang baku, pemberian pijakan 

sebelum dan setelah anak bermain dilakukan dalam posisi duduk melingkar (Dodge,2012). 

1.7 Kelebihan penggunaan model BCCT menurut Mayesky (1990) adalah 1) dapat 

meningkatkan kreativitas anak dengan memberikan kesempatan untuk bermain , bereksplorasi 

dan dapat memecahkan masalah –masalah yang dihadapinya  serta anak dapat menemukan 

konsep baru. 2) Anak dapat memanipulasi objek dalam sentra –sentra yang disediakan 

,mengembangkan percakapan dan bermain peran serta belajar sesuai tingkatan dan langkah –

langkah yang anak inginkan. 3) Anak dapat mengembangkan keahlian belajar mandiri karena 

adanya prinsip kehendak sendiri (self directing) dan koreksi diri (self correcting) yang alamiah 

terhadap berbagai alat di sentra kegiatan. 

1.8 Model sentra berbasis BCCT ini juga diterapkan di Toodler-KB-TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga. Jenis sentra yang digunakan di sekolah ini ada 5 yaitu readiness, balok, 

drama, art dan messy. Sentra readiness itu adalah sentra dimana anak akan belajar untuk 

mengenal huruf ,mewarnai gambar, menarik garis dan perbedaan atau persamaan ukuran. Sentra 

balok adalah sentra dimana anak akan membangun sesuatu dengan balok. Sentra drama adalah 

dimana anak akan bermain peran yang sesuai dengan temanya. Sentra art adalah sentra dimana 

anak akan belajar dari kegiatan seni seperti : melukis , membuat prakarya, menggunting dan 

menempel. Sentra messy itu adalah sentra dimana anak akan belajar tentang alam seperti : 

pengamatan semut. 

1.9 Hasil penelitian Indriati (2013) dengan judul  penelitian  “ Pengaruh Pendekatan 

Beyond Centers And Circle Time (Bcct) Untuk Meningkatkan Kemampuan Sosialisasi Siswa 

Kelompok A Paud Terpadu Nurul Dzikri” yang mengatakan bahwa Pendekatan model BCCT 

dapat mempengaruhi sosialisasi anak seperti kemampuan berinteraksi, saling berbagi, 

menunjukkan perilaku empati, menunjukkan sikap tanggung jawab dan bekerja sama dengan 

teman sebaya di semua sentra. 

 

 

 



Pembedaan standar BCCT dengan Pelaksanaan di Kelompok Bermain di Toddler –KB –

TK Kristen 03 Eben Haezer.  

Standar BCCT KB Kristen 03 Eben Haezer 

Pijakan Lingkungan : 

1. 1. Mengelola lingkungan main /sentra 

dengan bahan dalam jumlah dan jenis yang 

cukup. (biasanya 3 tempat main untuk tiap 

anak). 

2.  

3. 2. Merencanakan intensitas dan densitas 

permainan. Intensitas adalah sejumlah waktu 

yang dibutuhkan anak untuk pengalaman 

tiga jenis main sepanjang hari dan sepanjang 

tahun. Sedangkan densitas adalah berbagai 

macam cara setiap jenis main yang 

disediakan untuk mendukung pengalaman 

anak. 

4.  Memiliki berbagai bahan yang mendukung 

3 jenis main (sensorimotor ,pembangunan 

dan main peran). 

4. Memiliki berbagai bahan yang 

mendukung pengalaman keaksaraan. 

5. Menata kesempatan main untuk 

mendukung hubungan sosial yang positif. 

Pijakan Lingkungan : 

1. Mengelola lingkungan main  dengan 2 

kegiatan saja contoh  : balok coklat dan buku 

kegiatan saja ,jadi setiap anak jenis 

mainannya sama setelah selesai di buku 

kegiatan lanjut ke bermain balok. 

2. Kurangnya merencanakan intensitas dan 

densitas permainan, adanya pengaturan 

perpindahan anak oleh guru tetapi untuk 

anak memilih tidak ada. 

 

 

 

 

3. Memiliki bahan yang mendukung 3 jenis 

main seperti : balok,krayon dan buku. 

 

4. Memiliki bahan yang mendukung 

keaksaraan seperti : buku. 

5. Kurangnya penataan lingkungan  bermain 

yang mendukung interaksi main yang 

membentuk hubungan yang positif .Contoh : 

guru hanya menyiapkan sedikit mainan 

dihadapan anak sehingga ketika anak merasa 

kurang mereka mengambil balok yang ada 

didepan sehingga terjadilah perebutan 

mainan dari satu anak terhadap anak lain .  

Pijakan Sebelum main: Pijakan Sebelum main : 



1. Bersama anak duduk melingkar, lalu 

memberi salam,dan menayakan kabar pada 

anak –anak. 

2. Meminta anak –anak untuk 

memperhatikan teman –temannya,siapa yang 

tidak hadir hari ini (mengabsen). 

3. Mengajak anak berdoa bersama. Pendidik 

dapat meminta anak bergantian memimpin 

doa. 

4. Membicarakan tema hari itu,dikaitkan 

dengan kehidupan keseharian anak. 

 

5. Membacakan buku yang berkaitan dengan 

tema. 

6. Menggabungkan berbagai kosa kata baru 

dengan menunjukkan konsep yang 

mendukung keterampilan kerja (standar 

kerja). 

7. Mengaitkan kemampuan yang diharapkan 

muncul pada anak dengan rencana kegiatan 

yang sudah disusun. 

8. Mengenalkan semua tempat dan alat main 

yang sudah disiapkan  untuk hari itu dan 

mendiskusikan gagasan bagaimana 

menggunakan bahan –bahan tersebut. 

9. Mendiskusikan aturan dan harapan untuk 

pengalaman main dan menjelaskan 

rangkaian waktu main. 

10. Mengelola anak untuk keberhasilan 

hubungan sosial. 

11. Merancang dan menerapkan urutan 

1. Sudah melakukan bersama anak duduk 

melingkar, lalu memberi salam, dan 

menanyakan kabar pada anak –anak. 

2. Guru sering menanyakan kepada anak –

anak siapa yang tidak masuk. 

 

3. Guru sudah mengajak anak untuk berdoa 

bersama tetapi yang memimpin berdoa 

langsung dari gurunya. 

4. Guru sudah melakukan berbicara tentang 

tema yang dikaitkan dengan kehidupan 

keseharian anak dengan lagu. 

5.  Guru terkadang membacakan buku . 

 

6. Kurangnya menggabungkan berbagai kosa 

kata baru dengan menunjukkan konsep yang 

mendukung keterampilan kerja. 

 

7. Guru sudah mengaitkan kemampuan yang 

diharapkan muncul pada anak dengan 

rencana kegiatan yang sudah disusun. 

8. Mengenalkan kegiatan main seperti 

mengerjakan buku. 

 

 

9.Tidak mendiskusikan aturan dan harapan 

untuk pengalaman main dan menjelaskan 

rangkaian waktu main. 

10. Kurang mengelola anak untuk 

keberhasilan sosial. 

11. Kurang merancang dan menerapkan 



transisi main. urutan transisi main. 

Pijakan Saat main : 

1.Memberikan anak waktu untuk mengelola 

dan memperluas pengalaman main mereka. 

 

2. Berkeliling diantara anak –anak yang 

sedang bermain. 

 

3. Mencontohkan komunikasi yang tepat. 

 

4. Memberi dukungan dengan pernyataan 

positif (pujian ,arahan) terhadap kegiatan 

yang sudah dilakukan anak. 

 

5. Memperkuat dan memperluas bahasa anak 

dengan cara memancing dengan pertanyaan 

terbuka untuk memperluas variasi dan cara 

main anak. 

6. Meningkatkan kesempatan sosialisasi 

melalui dukungan pada hubungan teman 

sebaya. 

7. Memberi bantuan pada anak yang 

membutuhkan. 

8. Mendorong anak untuk mencoba dengan 

cara lain dari alat main tertentu sehingga 

anak memiliki pengalaman main yang kaya. 

9. Mengamati dan mendokumentasikan 

Perkembangan dan kemajuan main anak. 

 

10. Jika di sentra menghasilkan produk ,hasil 

karya anak perlu dikumpulkan, dan pendidik 

Pijakan Saat main : 

1. Kurangnya memberikan waktu untuk 

mengelola dan memperluas pengalaman 

main mereka. 

2. Guru berkeliling diantara anak –anak yang 

sedang bermain untuk mengambil 

dokumentasi dan menceritakan. 

3. Guru sudah mencontohkan komunikasi 

yang tepat. 

4. Guru sudah memberikan dukungan 

dengan pernyataan positif (pujian ,arahan) 

terhadap kegiatan yang sudah dilakukan 

anak. 

5. Kurang memperkuat dan memperluas 

bahasa anak dengan cara memancing dengan 

pertanyaan terbuka untuk mempeluas variasi 

dan cara main anak. 

6. Membatasi kesempatan sosialisasi melalui 

dukungan pada hubungan teman sebaya. 

 

7. Guru sudah memberikan bantuan pada 

anak yang membutuhkan. 

8. Guru sudah mendorong anak untuk 

mencoba kegiatan main bagi anak yang tidak 

mau main. 

9. Guru mengamati dan mendokumentasikan 

kegiatan anak melalui laporan 

perkembangan dan foto kegiatan anak. 

10. Guru sudah mengumpulkan hasil karya 

anak sesuai dengan nama anak dan tanggal 



perlu mencatat nama anak dan tanggal hari 

itu di lembar kerja /produk anak tersebut. 

11. Jika waktu main tinggal 15 menit 

,pendidik memberitahukan pada anak –anak 

untuk bersiap –siap menyelesaikan kegiatan. 

pembuatan hasil karya. 

 

11. Guru tidak memberitahukan kepada anak 

bahwa waktu main tinggal 15 menit tetapi 

Guru akan memberitahukan ketika waktu 

habis. 

Pijakan setelah main: 

1. Mendukung anak untuk mengingat 

kembali pengalaman mainnya dengan saling 

menceritakan pengalaman tersebut. 

2. Menggunakan waktu beres –beres sebagai 

pengalaman belajar positif melalui 

pengelompokkan ,urutan, dan penataan 

lingkungan main secara tepat,mencakup 

urutan kegiatan berikut : 

a. Jika waktu main sudah habis,pendidik 

memberitahukan saatnya membereskan alat 

main, dengan melibatkan seluruh anak. 

b. Jika anak belum terbiasa membereskan 

peralatan main, pendidik dapat membuat 

permainan atau nyanyian yang menarik agar 

anak terlatih untuk ikut membereskan. 

c. Saat membereskan peralatan main tersebut 

,pendidik menyiapkan tempat yang berbeda 

untuk setiap jenis alat sehingga anak dapat 

mengelompokkan peralatan main sesuai 

jenisnya. 

d. Apabila bahan dan alat main sudah dirapikan 

kembali  , 1 pendidik membantu keperluan 

anak misal ganti baju dan yang lain 

membantu anak membereskan mainan. 

Pijakan Setelah main : 

1. Belum melakukan mengingat kembali 

pengalaman main dengan bercerita karena 

kendala dengan waktu. 

2. Guru sudah memberitahukan waktu main 

habis tetapi untuk membereskan alat main 

guru tidak meminta anak untuk 

membereskan tetapi dibereskan sendiri. 



 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ,maka dapat 

diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya rasa prososial dalam diri anak seperti : bekerjasama , memahami    

adanya perbedaan perasaan, dan meminjam dan meminjamkan mainan. 

2. Guru kurang menganggap penting setting lingkungan anak . 

3. Proses bermain pada anak masih dibatasi. 

4.  Implementasi pembelajaran di sekolah tidak menggunakan recalling dalam 

pelaksanaanya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Berdasar latar belakang diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

penggunaan model BCCT pada perilaku prososial anak KB di Toddler –KB –TK Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan model BCCT 

sentra balok berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan perilaku prososial anak 

KB di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben Haezer?” 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui signifikasi pengaruh penggunaan model BCCT sentra balok 

dalam meningkatkan perilaku prososial anak KB di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben 

Haezer. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis :Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan 

tentang penggunaan model BCCT dalam meningkatkan perilaku prososial anak. 

2. Manfaat Praktis : 



a. Bagi  Guru: Guru dapat meningkatkan perilaku prososial anak KB melalui 

penggunaan model BCCT. 

b. Bagi Sekolah adalah sekolah dapat menerapkan penggunaan model BCCT dengan 

benar dan dapat dijadikan sebagai bagian promosi sekolah. 

c. Bagi Siswa adalah perilaku prososial siswa di sekolah dapat meningkat melalui 

penggunaan model BCCT.  

 

 

 

 


