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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Mengulas kembali pada data yang telah diperoleh mengenai 

implementasi program TPM berdasarkan kurikulum 2013 PAUD dalam 

mengembangkan sikap soapn santun anak di TK Bunda Balita Bandung, 

terdapat empat poin yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut.  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

perubahan positif mengenai sikap sopan santun anak yang muncul dan 

konsisten dilakukan semenjak diterapkan program TPM berdasarkan 

kurikulum 2013 PAUD. Adapun sikap sopan santun anak tersebut, 

antaralain: a) sikap sopan santun anak ketika memasuki ruangan meliputi: 

anak-anak mulai terbiasa dalam mengetuk pintu dan mengucapkan salam.  

b) sikap sopan santun dalam berdo’a, seperti duduk dengan tenang, dan 

berdo’a dengan suara lembut tidak berteriak. c) sikap sopan santun  saat 

makan diantaranya: membaca do’a sebelum dan sesudah makan serta tidak 

berbicara saat makan. d) sikap dalam menghargai orang lain yang 

meliputi: meminta maaf jika melakukan ksalahan, mengucapkan terima 

kasih jika diberi sesuatu, meminta izin. 

Keberhasilan perubahan sikap sopan santun anak salah satunya 

dipengaruhi oleh penguasaan guru dalam mengimplementasikan program 

TPM berdasarkan kurikulum 2013 PAUD yang dirasa sudah baik, hal ini 

terlihat dari sikap konsisten yang dilakukan guru dalam menjalin 

hubungan positif dengan anak, sikap konsisten tersebut antara lain: a) guru 

selalu menyambut anak di depan kelas setiap hari. b) guru selalu membaca 

do’a sebelum dan sesudah kegiatan. c) guru selalu terlibat langsung 

dengan aktivitas anak. d) guru selalu bercanda dan bergurau dengan anak. 

e) guru memberikan pujian atau hadiah jika anak berpriaku baik terutama 

dalam sikap sopan santun. f) guru selalu menanyakan perasaan anak 

sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.  
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Selain sikap konsisten yang dilakukan guru, metode pembelajaran 

yang digunakan seperti: metode demontrasi, bercerita dan bercakap-cakap  

juga memberikan dampak dalam mengembangkan sikap sopan santun 

anak. Dengan menggunakan metode yang berbeda serta pemilihan yang 

tepat menjadikan pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan bagi 

anak. Selain itu, setiap guru memiliki cara yang berbeda dalam 

menghadapi sikap atau perilaku anak yang belum sesuai harapan. Hal ini 

juga dilakukan oleh guru di TK Bunda Balita Bandung, saat anak lupa 

dalam bersikap sopan santun guru melakukan beberapa cara agar anak 

bersikap sopan santun diantaranya yaitu mengingatkan anak dengan cara 

yang baik, guru memberikan motivasi berupa reward, dan bercanda 

dengan anak.  

Selain penguasaan guru, media pembelajaran yang digunakan 

dalam program TPM berdasarkan kurikulum 2013 PAUD memiliki 

peranan yang sangat penting, terutama dalam mengembangkan sikap 

sopan santun anak. penggunaan media seperti poster dapat menjadi 

pengingat untuk anak dalam bersikap sopan santun dan membuat anak 

menjadi lebih faham dan mengerti karena dapat mengkongkritkan sesuatu 

yang dianggap abstrak bagi anak.  Dari segi desain media yang digunakan 

dalam program TPM berdasarkan kurikulum 2013 PAUD dari hasil 

penelitian menunjukkan sudah cukup, baik dari segi ukuran, warna dan 

bahan yang digunakan. Sehingga media yang digunakan sudah memenuhi 

standar diantaranya dari segi estetika atau keindahan di mana media yang 

digunakan harus memiliki kesesuaian ukuran, bentuk yang elastis dan 

kombinasi warna yang serasi 

Ketika di lapangan terdapat beberapa kelemahan dalam 

implementasi program,  diantaranya dari segi media yang digunakan 

seperti: a) media poster yang digunakan sebaiknya menggunakan font atau 

bentuk huruf yang besar dan sama sehingga mudah dibaca oleh anak. b) 

Waktu yang digunakan akan lebih efektif jika diterapkan pada tahun ajaran 
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baru, sehingga  akan mudah untuk disesuaikan dengan program sekolah. c) 

persiapan dan workshop dari waktu yang disediakan dalam pemaparan 

mengenai penjelasan, tahapan ataupun langkah-langkah program TPM 

berdasarkan kurikulum 2013 PAUD dirasa masih kurang cukup serta 

dalam persiapan dan workshop perlu dilengkapi dengan media visual  

seperti gambar sehingga akan lebih mudah dimengerti dan difahami oleh 

pelaksana dilapangan. Hal ini diharpakan menjadi rekomendasi dalam 

memperbaiki program TPM berdasarkan kurikulum 2013 PAUD agar 

menjadi lebih baik lagi.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, berikut merupakan pemaparan 

rekomendasi untuk pihak-pihak terkait. 

1. Bagi guru 

   Berdasarkan penelitian ini, guru menjadi salah satu faktor 

penentu dalam keberhasilan implementasi program TPM berdasarkan 

kurikulum 2013 PAUD dalam mengembangkan sikap sopan santun 

anak. Hal ini karena guru dijadikan sebagai role model bagi anak 

dalam bertindak dan berprilaku. Untuk itu, guru harus konsisten 

menunjukkan sikap sopan santun karena secara otomatis anak akan 

mengadopsi tata krama tersebut dalam perilaku sehari-hari.  

  Selain itu, guru lebih memiliki motivasi untuk aktif dalam 

mengembangkan model ataupun program pembelajaran yang dirasa 

lebih efektif untuk anak.  

2. Penelitian selanjutnya 

    Penelitian ini membahas mengenai sikap sopan santun anak 

yang dikembangkan melalui program TPM berdasarkan kurikulum 

2013 PAUD, mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan 

penelitian lebih luas dan mendalam mengenai nilai karakter dasar lain 

yang mungkin dapat dikembangkan melalui program TPM 
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berdasarkan kurikulum 2013 PAUD ini, seperti: kemandirian, 

kedisiplinan, tanggung jawab, menjaga kebersihan diri, kejujuran dan 

lain sebagainya, yang dinilai penting untuk ditanamkan pada anak 

sejak dini.  

3. Bagi Pengembang Program TPM Berdasarkan Kurikulum 2013 

PAUD 

   Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dari hasil 

penelitian di lapangan, terdapat beberapa kelemahan dalam 

mengimplementasikan program TPM berdasarkan kurikulum 2013 

PAUD ini, diantaranya dari segi waktu, media serta persiapan dan 

workshop. Untuk itu, kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

dilapangan dapat dijadikan sebagai  masukan dan evaluasi dalam 

mengembangkan program TPM berdasarkan kurikulum 2013 PAUD 

menjadi lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


