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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak Pasca 

Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di KB & 

TK Islamic Center Kota Samarinda, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Adapun beberapa dampak pasca positif pandemi Covid-19 terhadap 

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

Samarinda yaitu, orang tua mempercayakan dan mendaftakan anaknya 

untuk bersekolah di KB & TK Islamic Center Kota Samarinda, 

meningkatnya pendaftar yang bertambah tapi tidak sebanyak sebelum 

pandemi Covid-19 dan tidak sekurang waktu pandemi Covid-19, 

pembelajaran kembali bertatap muka dengan bertahap, fasilitas sarana 

dan prasarana kembali di gunakan dengan penyemprotan disenfektan, 

guru memperoleh tambahan ilmu tentang penggunaan IT dan cara 

membuat video pembelajaran, dan kegiatan parenting yang pada saat 

pandemi dilakukan dengan zoom setelah pandemi Covid-19 kembali di 

laksanakan secara langsung dengan protokol kesehatan. Selain dampak 

positif pandemi Covid-19 yang telah disampaikan diatas. Terdapat pula 

beberapa dampak negatif pasca pandemi Covid-19 di lembaga KB & 

TK Islamic Center Kota Samarinda, seperti pengeluaran lebih banyak, 

guru mengalami kesulitan ketika pembelajaran online  dan offline, 
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pembatasan jarak yang mengakibatkan anak kesulitan berintraksi, dan 

penggunaan masker yang membuat anak kurang nyaman ketika sedang 

belajar. 

2. Dampak pasca pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap lembaga di KB 

& TK Islamic Center. Maka dari itu lembaga  juga harus 

mempersiapkan penerapan protokol kesehatan yang telah di tetapkan 

oleh pemerintah daerah. Persiapan lembaga pendidikan anak usia dini 

diantaranya adalah peserta didik, staff pendidik dan kependidikan wajib 

menggunakan masker, pemberian jarak antar peserta didik di dalam 

kelas, menyediakan sarana  anak untuk mencuci tangan sebelum masuk 

kelas, mengecek suhu tubuh dengan thermogun ketika peserta didik, 

staff pendidik dan kependidikan datang ke sekolah.  

B. Saran  

 

Sarannya adalah memulai pola hidup baru, memulai segalanya dari 

awal, lebih peduli, lebih serius menangani dan menanggapi hal-hal kecil, 

tidak meremehkan informasi dan berita yang beredar, tetap waspada, jaga 

diri, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ikuti peraturan di situasi dan 

kondisi Covid-19. Tetap melakukan kegiatan seperti biasa dengan hati-hati 

dan untuk kedepannya masyarakat semua bisa beradaptasi dengan apa yang 

terjadi sekarang ataupun di masa yang akan datang.


