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         BAB V 

KESIMPULAN 

 

Setelah melalui serangkaian proses Penelitian dan Pengembangan dengan topik 

“Pengembangan Desain P’LEARN Berbasis Kurikulum 2013 secara Inklusi pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di KB/TK Anak Terang (Bethany School) Salatiga” 

peneliti memiliki beberapa kesimpulan sebagai refleksi peneliti dalam memasuki dunia 

Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang lebih mendalam.  

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat banyak hal 

yang harus diperhatikan oleh lembaga khususnya dimulai dari perancangan Kurikulum 

hingga proses evaluasi (penilaian) bagi siswa. Jika serangkaian perancangan ini tidak 

diperhatikan dengan baik, maka pendidikan akan berlangsung dengan kurang efektif 

mengingat setiap anak merupakan individu yang unik dan special sehingga membutuhkan 

pendampingan yang lebih agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung dengan optimal.  

Setiap anak juga memiliki tingkat tumbuh kembang yang berbeda satu dengan lainnya, 

sehingga ketika guru ingin menetapkan pembelajaran bagi anak ada banyak hal yang 

perlu dipertimbangkan agar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat tercapai secara 

optimal.   

Melihat keberagaman anak dalam tahap tumbuh kembang maupun beragam suku 

budaya akan lebih baik jika setiap penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

dapat diselenggarakan secara inklusi. Sehingga setiap kebutuhan dan minat anak dapat 

terfasilitasi dengan baik pula. Namun penyelenggaraan pendidikan secara inklusi 

bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Terdapat banyak hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan oleh lembaga dan guru. Seperti contoh, sebuah Pendidikan 

Inklusi dapat berlangsung secara optimal jika pendampingan guru terhadap siswa juga 

berlangsung optimal. Contoh lainnya dalam kelas settingan inklusi SDM yang dibutuhkan 

pasti akan lebih banyak dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang banyak dan 

berbeda juga.  

Saat sebuah lembaga PAUD ingin memaksimalkan Pendidikan Inklusi secara lebih 

optimal, maka lembaga harus siap dalam melakukan analisa terhadap segala kondisi dan 

keadaan anak. Lembaga juga harus memiliki sebuah perancangan strategi bagaimana 

dapat memperhatikan setiap anak secara optimal. Karena kekuatan utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan khususnya PAUD secara inklusi adalah observasi dan 

dokumentasi progress perkembangan anak secara terperinci. Sehingga dengan 
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perancangan sebuah Desain P’LEARN diharapkan dapat membantu guru dalam 

mempersiapkan pembelajaran bagi anak secara optimal.  

Perancangan desain P’LEARN merupakan sebuah desain yang cukup menarik 

khususnya bagi Pendidikan secara Inklusi, namun setelah berdiskusi dengan para ahli 

yang telah berpengalaman terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan direvisi oleh 

peneliti agar output dalam penelitian ini menjadi lebih baik dan layak untuk diuji coba 

kemudian hari. (Hasil revisian desain P’LEARN terlampir dalam lampiran IV) 

 


