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Lembaga pendidikan anak usia dini adalah tempat dimana anak untuk 

belajar dan bermain bersama teman ataupun guru. Lembaga pendidikan anak usia 

dini mengalami perubahan karena Covid-19 yang mengharuskan sekolah tidak lagi 

melakukan pembelajaran bertatap muka. Setelah 2,5 tahun pandemi sekolah 

kembali dibuka dan karena pandemi yang cukup lama menyebabkan terjadinya 

dampak pasca pandemi Covid-19. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pasca pandemi 

Covid-19 pada lembaga pendidikan anak usia dini dan kesiapan lembaga 

pendidikan anak usia dini pasca pandemi Covid-19 di KB & TK Islamic Center 

Kota Samarinda. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). Subjek 

penelitian kepala sekolah, staff sekolah, dan guru. Untuk teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan editing, klasifikasi, reduksi, verfikasi. 

Hasil penelitian diketahui bahwa dampak pasca pandemi Covid-19 pada 

lembaga pendidikan anak usia dini di KB & TK Islamic Center Kota Samarinda 

memiliki dampak positif dan negatifnya dimana pada dampak positifnya sekolah 

mengalami peningkatan murid yang mendaftar karena pada saat pandemi sekolah 

mengalami penurunan pendaftar, adapun untuk negatifnya sekolah mengalami 

pengeluaran yang lebih banyak dari pada pemasukannya karena sekolah 

membutuhkan alat dan bahan untuk protokol kesehatan. Adapun kesiapan lembaga 

pendidikan anak usia dini di KB & TK Islamic Center Kota Samarinda yaitu 

memberikan perhatian yang lebih pada kesehatan murid, guru dan seluruh staff 

sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang lengkap ketika sekolah 

kembali dibuka untuk mencegah penularan virus Covid-19. 

 

 

 

 


