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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bambini Montessori School salah satu preschool yang menggunakan metode 

pembelajaran Montessori diantara beberapa preschool lain di Yogyakarta. 

Karakteristik Montessori secara penuh diaplikasikan pada preschool ini dalam 

mencapai visi misi mereka. Pemahaman orangtua menjadi kebutuhannya dalam 

mendapatkan tempat belajar, mengajar, dan bermain yang terarah, aman, dan 

nyaman bagi anak-anaknya sehingga dipercaya mampu menumbuhkan akhlak 

baik di usia keemasan anak. Untuk itu diutamakan desain dengan memenuhi 

kebutuhan pengguna ruang anak-anak yang sesuai dengan metode Montessori: 

1. Dalam desain interior sekolah khususnya Bambini Montessori School yang 

baik harus memenuhi syarat keamanan, kenyamanan dan menyenangkan. 

Karena dengan nyaman dan menyenangkan anak dapat bermain dan belajar 

dengan baik. Dengan keamanan orang tua akan tenang meninggalkan 

anaknya untuk sekolah tanpa was-was. 

2. Suasana berawal dari keinginan pengguna untuk menghadirkan suasana 

yang baru lebih segar yang mendukung kegiatan belajar dan bermain di 

sekolah. Hal lain yang diinginkan adalah kenyamanan dalam hal sirkulasi 

dan luasan ruang. Kenyamanan sirkulasi berpengaruh pada zonning area 

dan luasan berdasakan kebutuhan fasilitas dan aktivitas. 

3. Konsep perancangan adalah menghadirkan suasana interior Playful 

Education agar tersampaikannya tujuan kurikulum pembelajaran 

Montessori dengan cara membuat anak senang dan tidak bosan di sekolah 

dan akan menjadi experience tersendiri dengan konsep ruang kelas open 

space.  

4. Pengembangan desain dari aparatus Montessori diaplikasikan dengan 

zoning, sirkulasi mudah diakses, dan furniture changeable yang mudah 

digunakan. Nuansa nyaman yangmana mengajarkan kemandirian, 

kehidupan sehari-hari, serta memahami lingkungan alam. 
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B. Saran 

1. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam proses perancangan setelah melalui riset desain perancang 

menemukan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh perancang 

selanjutnya dengan objek yang sama atau sejenis Salah satunya yaitu:  

Selama proses perancangan Bambini Montessori School, perancang 

menemukan kendala dalam hal merekayasa ruangan terutama pada kelas 

menjadi lebih dinamis sebuah ruang yang dapat mengendalikan emosi 

pengguna. Saran untuk perancang selanjutnya adalah mengenali arah 

konsep, dan lebih mendalami perkembangan sensorik dan motorik anak usia 

dini dalam berbagai aktifitas di sekolah saat berada indoor maupun outdoor. 

 

2. Saran bagi Bambini Montessori School 

Mengimplementasikan desain interior Bambini Montessori School dengan 

konsep Playful Education ini sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dengan media sebagai bagian dari proses belajar dan bermain, 

anak-anak dapat mempelajari apa yang ingin diketahuinya dengan 

menyenangkan dan meningkatkan imajinasi serta keinginan 

mengeksplorasi. 
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