
    BAB V 

            PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya selanjutnya dapat 

diperoleh simpulan. Adapun simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Lembaga KB/TK Xaverius Marsudirini 78 sudah mengupayakan untuk melaksanakan 

standar pengelolaan kelas menurut kurikulum 2013. Pemilihan furniture, pengaturan 

tempat duduk, keadaan dinding kelas baik dari pewarnaan dan lukisan, pemilihan loker 

disesuaikan setinggi anak atau sesuai dengan jangkauan anak.  

2. Dari hasil penelitian ada dua problem yang belum dilaksanakan lembaga ini menurut 

kurikulum 2013 yakni, jumlah pendidik yang tidak memadai (1 orang) dan kondisi 

ruangan kelas yang kurang kondusif ( sempit)  khususnya di ruang kelas TK 

3. Dalam pelaksanaannya, selain melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, aktivitas guru 

dalam mengajar anak usia dini di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 Salatiga juga 

dilakukan di luar ruangan (outdoor). Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan 

mengenalkan anak terhadap lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga  KB/TK Xaverius 

Marsudirini 78 Salatiga sudah mencoba menerapkan standar pengelolaan kelas menurut 

kurikulum 2013 kendatipun masih ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti jumlah 

pendidik disetiap kelas tidak sesuai dengan standar kurikulum 2013 karena ratio guru dan anak 

didik tidak seimbang. Selain itu keadaan ruang kelas yang kurang kondusif khususnya untuk 



kelas TK. Jumlah anak dan luasnya ruangan kurang sesuai. Ini disebabkan karena lembaga ini 

mengalami keterbatasan ruangan.    

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasa, maka penulis  

mengemukakan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah sebaiknya mengusulkan ke pihak yayasan untuk menambah jumlah 

tenaga pendidik. Karena yang tahu situasi lapangan adalah kepala sekolah.  

2. Bagi Guru 

Sebagai guru untuk anak usia dini seharusnya seorang guru yang kreatif yang mampu 

melakukan pengelolaan kelas kendatipun mengalami keterbatasan seperti ruaangan 

yang sempit apabila jumlah anak didik banyak yang dilayani. Contoh guru yang kreatif 

adalah mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menantang untuk anak.  

3. Untuk Peneliti 

Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang Implementasi standar pengelolaan 

kelas berdasarkan kurikulum 2013 yang lain yang dapat mendukung anak untuk bisa 

menerima pembelajaran yang efektif supaya tidak cepat bosan.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


