
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Sub bagian ini menggambarkan profil singkat, sejarah, visi dan misi serta data-data 

tentang jumlah siswa, guru dan fasilitas sekolah yang menjadi lokasi penelitian.  

 

1. Profil Sekolah 

Nama sekolah  : KB – TK  Xaverius Marsudirini 78 Salatiga 

Nama yayasan  : Marsudirini 

Alamat sekolah  : Jl. Margosari nomor 1 Salatiga 

Kelurahan/desa   : Salatiga 

Kecamatan/distrik  : Sidorejo  

Kota/ Kabupaten  : Salatiga 

Kode pos   : 50711 

Propinsi   : Jawa Tengah 

Telepon   : (0298) 322927 

Email   : tkxaverius78@yahoo.co.id 

 

 

 

2. Sejarah Singkat 

mailto:tkxaverius78@yahoo.co.id


 KB Xaverius Marsudirini 78 adalah salah satu Kelompok Bermain yang dikelola oleh 

Yayasan Marsudirini Pusat Semarang yang berada di Perwakilan Cabang Salatiga, tepatnya 

di Jalan Moh. Yamin No. 2 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.  KB 

Xaverius Marsudirini 78 mulai beroperasi tahun 1952, tepatnya tanggal 5 Juli 1952.                   

 Para Suster OSF mengumpulkan anak – anak usia balita dari masyarakat sekitar untuk di 

didik oleh para suster Fransiskan. Tahun 1953 bulan Juli status sekolah “BERSUBSIDI “. 

Keputusan tersebut ditegaskan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 

31 Desember 1953,  Nomor 0374 / U / 1982. 

 Dengan menempati luas tanah kurang lebih 3.880 meter persegi, KB Xaverius 

Marsudirini 78 berusaha menyediakan sarana dan prasarana   untuk melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Pada awalnya sebelum KB Xaverius Marsudirini 78 berdiri, lokasi gedung 

ini dibangun untuk rumah tahanan dan selanjutnya untuk biara sampai pada  tahun 1952. KB 

Xaverius Marsudirini 78 terus berusaha  dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan  

dengan terus berusaha semakin baik dalam membimbing dan mendampingi peserta didik , 

sehingga lulusan dapat dibanggakan. 

 KB Xaverius Marsudirini 78 mendapatkan status “DISAMAKAN“ sampai sekarang. KB 

Xaverius Marsudirini 78 di bawah naungan YAYASAN MARSUDIRINI terus berusaha 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di sekitar, juga bagi yang bekerja sama 

dengan penyelenggara di sekolah ini. 

Pada tahun 1981 , demi keamanan anak – anak  pintu gerbang sekolah yang tadinya 

menghadap ke timur Jl. Moh Yamin No. 2 dipindah menghadap ke utara dan sekarang ini 

berada di JL. Margosari No. 1 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.  



 Pada waktu itu dengan biaya sumbangan dari dinas P dan K ditambah sumbangan dari 

Yayasan Marsudirini Pusat dibangun tembok permanen disekeliling gedung sekolah tersebut. 

Sampai saat ini KB Xaverius Marsudirini 78 masih tetap dikelola oleh Yayasan Marsudirini 

sesuai dengan program pemerintah. 

 Berkat kerja keras Kepala Sekolah dan para guru serta karyawan di KB Xaverius 

Marsudiri 78 maka tahun 2003 mengikuti Akreditasi Sekolah dan mendapat nilai  “ B “ 

selanjutnya pada tahun 2007 mengajukan Akreditasi lagi dan mendapat nilai  “ A “ . 

 Dengan berkembangnya jaman, pemerintah saat ini sedang memperhatikan Anak Uisa 

Dini yang berusia 0 – 4 tahun maka sekolah ini turut berperan aktif dalam memperhatikan 

Anak Usia Dini dengan menerima anak usia 3 tahun dan kami kelompokkan pada 

“Kelompok Bermain “ sejak tahun 1997. Saat itu jumlah siswa 15 anak, dan masih tetap 

berkembang sampai sekarang.   

 Adapun Suster yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di KB/TK Xaverius 

Marsudirini 78 adalah : Sr. M. Liesbeth , OSF , Sr.M. Mariana, OSF, Sr.M. Caroline, OSF, 

Sr.M. Elisabeth Somi Bataona,OSF, Sr. M. Laurentine , OSF, Sr. M. Petra,OSF, 

Sr.M.Agatha, OSF , Sr.M. Ignatio, OSF, Sr.M. Florentia, OSF, Sr.M. Antonita,OSF, Sr.M. 

Raymunda,OSF, Sr.M. Leonie, OSF, Sr.M. Gerda,OSF , Sr.M. Theopilla ,OSF , Sr. M. 

Sylviana, OSF , Sr. M. Mikhaela,OSF, Sr. M.. Damiana, OSF, Sr.M. Vianney, OSF, 

Sr.M.Franceline, OSF, Suster Pendamping yaitu Sr. Marie Louise, OSF, Sr. M. Faustina, 

OSF. 

 Para guru yang  pernah mengabdi di KB Xaverius Marsudirini 78 adalah : Ibu Sumrah, 

Ibu Rahayu , Ibu Sri Sudarmi , Ibu Frederika, Ibu Cristhina Panjang Muryani, Ibu Lucia 

Sisyanti, Ibu Mellyana, Ibu Aris Trimurni, Ibu Rosalia Yulikah, Ibu Lusia Riswantilah, Ibu 



Elisabeth Listiyani dan Ibu Lucia Fantri Yunita, Ibu V. Yusi Wijayanti, Ibu FR. Risa 

Suryaningsih, S.Pd. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

Visi TK Xaverius Marsudirini 78 adalah:  

Memiliki nilai-nilai luhur manusia sebagai citra Allah 

Memiliki kecerdasan intelektual emosional 

Memiliki semangat persaudaraan dengan jiwa sosial dan tanggung jawab 

Misi TK Xaverius Marsudirini 78 adalah: 

Mengembangkan potensi peserta didik dalam menghayati nilai-nilai luhur hidup manuia 

untuk kebahagiaan sesama serta berani berjuang mewujudkan cita-cita luhur bangsa. 

Tujuan TK Xaverius Marsudirini 78 

Mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang utuh, seimbang dalam 

mengembangkan intelektual, emosional, religious, sosial, dan fisik serta mandiri dan 

bertanggung jawab.  

 

4. Data Peserta Didik, Pendidik dan Sarana 
 

Tabel 4.1. Peserta Didik: 

Jumlah peserta didik menurut tingkat kelas: 

Tingkat kelas Jumlah 

Kelas 

Peserta didik Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

KB 1 10 8 18 

TK- A 1 9 16 25 

TK- B 2 18 16 34 

 

Tabel 4.2. 

Jumlah peserta didik menurut agama: 

Agama Peserta didik Jumlah 

Laki-laki Perempuan 



Katolik 24 24 48 

Kristen 11 15 26 

Islam  1 1 

Budha 3  3 

 

Tabel 4.3. 

Tenaga Pendidik: 

Jumlah pendidik menurut jenjang pendidikan 

Agama Status/ jenis 

kelamin 

Jenjang pendidikan Jumlah 

Diploma S1 

pendidikan 

Katolik Suster 1  1 

Awam 

Perempuan 

 4 4 

 

Tabel 4.4. 

Data pendidik dan tenaga kependidikan  

No Nama Tempat 

tanggal 

lahir 

TMT Status Alamat 

Rumah 

Pelati

han 

1 Aris Trumurni 

S.PdAUD 

Bawangan, 

16-3-66 

1-8-„86 GTY Perum Sehati 

F.242/243, 

Blotongan, 

Salatiga 

 

2 Listiyani, S. 

PdAUD 

Surakarta, 

16-5-79 

1-10-„03 GTY Perum Domas 

DU 10, Salatiga 

 

3 V. Yusi 

Wijayanti, 

S.PdAUD 

Kab. 

Semarang, 

17-4-79 

1-8-„01 GTY Brongkol, 

Krajan, 

RT01/02 Kec. 

Jambu Kab. 

Semarang 

 

4 CH. Mukri Kab. 

Semarang, 

25-10-59 

1-5-„05 Honor 

sekolah 

Glodongan, RT 

7/3, Harjosari 

Bawen, Kab 

semarang. 

 

 

Tabel 4.5 

Sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki ke sekolah.  

Ruang pendidikan Jumlah 

Ruang kelas 4 

Ruang perpustakaan 1 



Ruang komputer 1 

 

 

Tabel 4.6 

Ruang Penunjang  

Ruang Penunjang Jumlah 

Ruang UKS 1 

Aula 1 

Perpustakaan 1 

Lapangan olah raga 1 

WC/ Toilet 5 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hasil Penelitian: Implementasi Pengelolaan Kelas di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 

1. Perencanaa Pembelajaran di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 

 Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses 

atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas 

merupakan masalah yang sangat kompleks dan seorang pendidik menggunakannya untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.  

 Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. 

Perencanaan juga merupakan langkah dasar untuk melakukan berbagai pencapaian yang 

diinginkan. Apabila hal ini di terapkan pada kegiatan PAUD maka kegiatan yang dilakukan di 

sesuaikan dengan lingkup perkembangan, kelompok usia anak dan materi pembelajaran. Suster 

Kepala KB/TK Xaverius Marsudirini 78 mengatakan demikian:  



“Sebelum memberikan pelajaran pendidik di sini, menyusun program pengajaran dalam 

bentuk Program Semester (promes), Silabus, Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan 

Rencana Kegiatan Harian (RKH). Dalam program pengajaran tersebut memuat antara 

lain memuat unsur yang harus dicapai, kegiatan pembelajaran, alat/sumberbelajar, 

penilaian perkembangan anak”. (HW I-a) 

  

Sama halnya yang dikatakan Ibu R (pendidik): 

“Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas semua pendidik di KB-TK Xaverius 

membuat program pengajaran Suster, terutama Program Tahunan (Prota), Program 

Semester (promes), Silabus, Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan Rencana Kegiatan 

Harian (RKH)”. (HW II-a) 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Y (pendidik): 

“Ya sebelum mengajar di kelas, kami di para guru di sini tentu harus membuat program 

pengajaran dulu, baik dalam bentuk Program Semester (promes), Silabus, Rencana 

Kegiatan Mingguan (RKM), maupun Rencana Kegiatan Harian (RKH). Meskipun 

kadang saya sendiri kewalahan karena banyaknya aktivitas lain“.(HW III-a) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dengan pendidik di KB/TK 

Xaverius, diperoleh deskripsi tentang pengelolaan kelas  pada tahap perencanaan bahwa sebelum 

melaksanakan pembelajaran,  pendidik membuat program pengajaran, Program Tahunan (Prota), 

Program Semester (promes), Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan Rencana Kegiatan 

Harian (RKH). 

 

 

2. Penataan Lingkungan Belajar di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 

a. Penataan lingkungan belajar yang aman dan nyaman 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa menurut hasil observasi dan wawancara dengan 

kepala sekolah serta para pendidik, lingkungan belajar di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 

aman dan nyaman bagi peserta didik maupun untuk para pendidik.   Jumlah pendidik ada satu 

orang pada setiap kelas. Ruangan kelas selalu dibersihkan sehingga kondisi kelas  cukup 



segar. Hal ini didukung oleh posisi ventilasi di setiap kelas yang  cukup tinggi dengan 

sirkulasi udara yang sangat bagus.  

 Lantai kelas juga aman bagi anak-anak karena bersih sekaligus tidak licin. Stop kontak 

dan berbagai jenis sambungan listrik jauh dari jangkauan anak-anak. Sementara itu 

penerangan di setiap kelas juga cukup. Bahkan pada siang hari, tanpa lampu listrik, 

penerangan di dalam kelas juga cukup untuk aktivitas pembelajaran peserta didik. Letak 

sekolah yang sangat dekat dengan jalan raya membuat cahaya lebih mudah diterima setiap 

kelas. Selain itu, letak sekolah seperti ini mempermudah lalu lintas kedatangan maupun 

kepulangan para peserta didik serta mempermudah evakuasi jika ada keadaan darurat. 

 Kegiatan di setiap kelas diupayakan agar terlaksana sesuai dengan keinginan anak 

meskipun harus menyesuaikan dengan tema pembelajaran yang telah direncanakan. Hal ini 

diungkapkan oleh Ibu R, salah seorang pendidik yang diwawancarai: 

 Kegiatan dalam kelas berpusat pada minat anak. Dalam satu hari,  kami 

menyediakan beberapa kegiatan. Dengan begini, anak- anak dapat memilih aktivitas 

mana yang mereka sukai. Jadi   sekalipun materi pembelajaran sama namun 

kegiatannya bisa  berbeda karena kami menyiapkan beberapa jenis kegiatan yang 

 dapat dipilih para peserta didik. (HW II-b). 

 

 Di dalam kelas, para pendidik melakukan pendampingan dan pengawasan.  Para pendidik 

di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 menyebut posisi mereka sebagai fasilitator. Ibu Y, salah 

seorang pendidik mengungkapkan: 

Guru menjadi fasilitator dan mengadakan observasi sejauh mana anak melakukan 

kegiatan, dan juga mengadakan pembimbingan. Selain itu mengajak anak 

bereksplorasi. Guru tetap memberikan dorongan dan kesempatan kepada anak, 

berperan aktif. Contohnya anak-anak yang pemalu disuruh menyiapkan di depan. 

Kemudian guru meminta tolong untuk membagikan buku atau kertas supaya dia 

lebih percaya diri. Biasanya anak dimintai tolong akan senang. (HW II-b). 

 



 Peran guru yang menjadi fasilitator, pengawas dan pembibing dalam kelas ini dapat 

membantu para peserta didik untuk dapat beradaptasi baik dengan para pendidik, teman-

teman mereka maupun dengan suasana di dalam kelas. Adaptasi yang baik ini akan semakin 

meningkat ketika para pendidik juga menggunakan metode pembelajaran yang membuat 

peserta didik semakin aktif. Ibu Y menjelaskan: 

Metodenya secara klasikal tetap sama. Untuk satu kali pembelajaran kita 

melakukan beberapa metode seperti bercakap-cakap, bercerita. Jadi dengan 

bercerita jadi kosa kata anak akan muncul. Maka anak-anak pun terdorong untuk 

berpartisipasi termasuk dengan bertanya. Bahkan saat baru mulai pembelajaran 

sudah  ada anak yang bertanya. Kita dengarkan dan tetap memberi penjelasan dan 

jawaban. Setelah dijawab akan diminta untuk gantian sekarang guru yg 

menjelaskan. Dengan bercerita, akan muncul pertanyaan dari anak.  

 

b. Penataan lingkungan kelas (indoor) 

 

 Di dalam ruangan kelas, kursi dan meja diberi warna-warni lalu diletakkan sesuai 

warnanya. Para peserta didik dibagi sesuai warna kursi dan meja. Sementara itu, penataan rak 

mainan dilakukan untuk dapat dijangkau oleh anak. Ada mainan yang ditaruh di rak yang 

tidak terlalu tinggi sehingga memungkinkan anak mengambil tanpa harus meminta bantuan 

guru.  Jumlah mainan cukup sesuai dengan jumlah peserta didik di dalam kelas. Sekalipun 

demikian, menurut hasil wawancara, banyak dari mainan tersebut  merupakan mainan yang 

dikatakan model lama.  

 Penataan tempat duduk  anak tidak terlalu jauh dari guru. Sekalipun demikian, masih ada 

hal yang kurang yaitu apabila para peserta didik KB/TK Xaverius Marsudirini 78 sudah 

duduk di dalam ruangan kelas maka guru susah untuk berjalan. Keadaan ini khususnya 

terjadi dalam ruang TK  karena ruangannya terlalu sempit karena jumlah anak yang terlalu 

banyak. Penataannya di buat zig zag supaya guru bisa berjalan di dalam ruangan. 

 

 



c. Pemilihan furniture 

 Sebagaimana telah disebutkan, meja dan kursi di dalam kelas dibuat berwarna warni dan 

penyusunan disesuaikan dengan warna. Ukuran meja dan kursi juga sesuai dengan ukuran 

fisik para peserta didik sehingga aman dan nyaman untuk ditempati anak-anak.  

 Dinding kelas juga diberi hiasan berwarna-warni tetapi tidak permanen. Hal ini 

dimaksudkan agar ruang kelas terlihat bervariasi sehingga menimbulkan ketertarikan peserta 

didik serta menghindari kebosanan peserta didik pada ruangan kelas.  Ruang kelas juga diberi 

loker yang dinomori dan diberi warna yang berbeda agar mudah diingat oleh para peserta 

didik.   

 

3. Pengorganisasian Kelas di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 

 

 Pengelompokan kelas di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 Salatiga berdasarkan pada usia 

peserta didik. Pengelompokan ini juga menentukan jumlah jam pembelajaran. Sekalipun 

demikian, menurut hasil wawancara, pembagian yang ideal belum terjadi:   

Sebenarnya Untuk TK B sudah sesuai. Tetapi untuk TK A dan Kelompok 

Bermain saya rasa belum sesuai. TK-A ada 25 siswa jadi paling tidak gurunya 

harus ada 2 orang tetapi hal ini belum terlaksana. (HW III-a).  

 

 

 

 

 

C. Pembahasan 

1. Penataan Ruang Belajar di Dalam (Indoor) 

Standar Kurikulum 2013 Kenyataan di KB/TK 

Xaverius M 78 

Pembahasan 

1. Kelompok usia anak (bayi, 

batita, atau prasekolah) 

KB/TK Xaverius 78 

sudah mengelompokkan 

anak sesuai dengan 

Di lembaga ini tidak 

menerima kelompok usia 

bayi karena Lembaga ini 



usianya.  termasuk lembaga formal 

sedangkan untuk 

kelompok usia bayi 

masuk ke layanan 

informal. Untuk 

kelompok usia yang lain 

lembaga ini sudah  

mengelompokkan anak 

sesuai dengan tingkat usia 

anak. Kelompok tersebut 

seperti anak usia 2-4 

tahun masuk ke 

Kelompok Bermain, anak 

usia 4-6 tahun masuk 

kelompok Taman Kanak -

Kanak.  

2. Jumlah anak yang akan 

dilayani, kebutuhan gerak 

setiap anak 3 m
2
 di luar 

yang terpakai loker, dan 

perabotan lainnya. 

Jumlah anak yang  dilayani 

tidak sesuai dengan jumlah 

ruang yang tersedia. 

Karena jumlah anak cukup 

banyak. Jumlah anak di 

lembaga ini  untuk kelas 

KB ada 18 anak, untuk 

TK.A ada 25 anak 

sedangkan untuk TK.B ada 

34 anak yang dibagi 

menjadi 2 kelas. 

Jumlah anak yang akan 

dilayani di lembaga ini 

tidak sesuai dengan 

kebutuhan gerak anak 

karena jumlah anak lebih 

banyak dibandingkan luas 

ruangan yang ada. 

3. Lamanya anak dilayani di 

lembaga PAUD  

Durasi layanan jenjang 

kelompok bermain 

untuk semester satu pada 

hari Senin – Jumat 

selama 2 jam mulai dari 

jam 07.00 – 09.00. Pada 

semester II mendapat 

tambahan satu hari 

menjadi Senin - Sabtu 

pada jam yang sama. 

Sedangkan durasi 

layanan jenjang TK pada 

hari Senin – Sabtu 

selama tiga jam mulai 

dari 07.00 – 09.00.     

Pembelajaran di lembaga 

ini sudah sesuai dengan di 

standar Kurikulum 2013. 

Untuk kelompok bermain 

usia 2 – 4 tahun minimal 

layanan 6 jam /minggu 

sedangkan di lembaga ini 

memberikan layanan 10 

jam/minggu untuk 

semester I sedangkan 

untuk semester II 12 

jam/minggu yakni, 

pembelajaran setiap hari 

dua jam berarti 120 menit. 

Pembelajaran dimulai hari 

Senin – Jumat berarti 

selama lima hari/minggu. 

Selama seminggu 

kelompok bermain 

melakukan pembelajaran 



disemester I 600 menit 

atau 10 jam. Kelompok 

usia TK usia 4 – 6 tahun 

pembelajaran dilakukan 

17 jam/minggu. 

Pembelajaran dilakukan 3 

jam/hari. Mulai Senin – 

Sabtu, untuk hari Sabtu 

kelas TK pulang jam 9. 

Untuk kelas TK memiliki 

kelebihan waktu 

pembelajaran 2 jam. 

Apabila dibandingkan 

dengan standar yang ada 

di urikulum 2013 maka 

waktu belajar di lembaga 

ini sesuai. Standar 

kurikulum 2013 

menyebutkan bahwa 

minimal pembelajaran 

untuk TK 15 jam 

sedangkan lembaga ini 

masih 17 jam/minggu, 

dimana seharusnya 

pembelajaran untuk TK 

90jam/minggu. Jadi 

kekurangan tatap muka 

dilakukan pembelajaran 

bersama orang tua di 

rumah.  

4. Ruangan dapat digunakan 

oleh berbagai kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan untuk jenjang 

TK tidak dapat 

digunakan dalam 

berbagai kegiatan 

dikarenakan 

keterbatasan luas 

ruangan, namun untuk 

ruangan KB masih dapat 

dipakai untuk berbagai 

kegiatan. 

Di lembaga ini ruangan 

untuk TK tidak dapat 

digunakan untuk berbagai 

kegiatan karena ruangan 

lumayan sempit bila 

dibandingkan dengan 

jumlah anak yang ada di 

dalam ruangan tersebut. 

Dampaknya anak tidak 

leluasa dan kurang fokus 

dalam mengikuti 

pembelajaran dalam kelas 

sehingga anak sering 

keluar kelas saat 

pembelajaran sedang 

berlangsung. Ruangan ini 



 

 

dapat digunakan untuk 

kegiatan lain apabila meja 

dan kursi di kelaurkan 

dari ruangan, misalnya, 

apabila guru dan anak 

ingin melakukan kegiatan 

bermain peran.  

Untuk kelompok bermain 

dapat dilakukan untuk 

kegiatan yang lain karena 

memiliki ruang yang 

sangat luas.   

5. Antar ruang kegiatan 

dibatasi oleh loker setinggi 

anak saat berdiri agar dapat 

diobservasi oleh 

Penggunaan ruangan 

dikhususkan untuk 

pembelajaran sehingga 

tidak ada ruang kegiatan 

yang dibatasi oleh loker 

setinggi anak.  

Lembaga ini tidak 

menggunakan loker 

sebagai batas ruang 

kegiatan untuk anak. 

Loker hanya diletakkan 

menempel ke tembok 

ruangan sehingga 

kegunaan loker disini 

hanya untuk tempat alat 

mainan anak, hasil karya 

anak dan buku-buku 

bacaan untuk anak.  

6. Penataan ruangan 

memfasilitasi anak bermain 

sendiri, kelompok kecil, dan 

kelompok besar 

Penataan ruangan yang 

dilakukan guru 

memungkinkan anak 

bermain sendiri baik 

kelompok kecil maupun 

kelompok besar, namun 

untuk permainan 

kelompok besar  guru-

guru harus 

mengeluarkan meja dan 

kursi yang ada dalam 

ruangan. 

Lembaga ini sudah 

melaksanakan penataan 

ruangan yang dapat 

memfasilitasi anak untuk 

bermain sendiri, 

kelompok kecil, dan 

kelompok besar. Guru 

melakukan penataan 

lingkungan belajar baik di 

dalam ruangan maupun di 

luar ruangan untuk 

mendukung anak 

melakukan kegiatan 

pembelajaran dan bermain 

baik kelompok kecil 

maupun kelompok besar. 

Misalnya, kegiatan 

permainan berkelompok .    

7. Aman, bersih, nyaman, dan 

mudah diakses oleh anak 

yang berkebutuhan khusus 

Sejauh observasi 

penataan ruangan aman, 

bersih, dan nyaman 

untuk  diakses  oleh 

Lembaga ini memiliki 

ruangan yang 

aman,bersih,nyaman 

untuk diakses oleh anak   



anak. Ruangan yang 

aman adalah  ruangan 

yang jauh dari 

kegaduhan dan tidak 

membahayakan anak.  

Ruangan yang bersih 

adalah ruangan yang 

tertata rapi dan tidak 

kotor karena petugas 

rajin membersihkan 

ruangan dan lingkungan 

sekolah. Ruangan yang 

nyaman adalah ruangan 

yang membuat anak 

menjadi nyaman untuk 

pembelajaran karena 

ruangan difasilitasi 

dengan kipas angin, 

adanya jendela di setiap 

ruangan dan 

pencahayaan yang 

cukup terang.  

maupun anak 

berkebutuhan khusus. Ini 

dapat dilihat dari letak 

ruangan yang jauh dari 

jalan raya,ruangan yang 

tertata sangat rapi dan 

bersih dan ada  tangga 

kecil yang tidak begitu 

curam yang bisa dilewati 

siapa saja termasuk anak 

berkebutuhan khusus. 

Selain itu lembaga 

menyediakan petugas 

kebersihan untuk 

membersihkan dan 

menjaga lingkungan 

sekolah supaya tetap 

bersih, aman dan nyaman 

sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung dengan 

baik. Lembaga memiliki 

program untuk kerja bakti 

bersama anak dan guru 

dengan menyesuaikan 

tema yang ada disetiap 

semester. Misalnya 

dengan tema 

“lingkunganku.” Dengan 

program ini sekaligus 

menumbuhkan jiwa anak 

untuk peduli akan 

lingkungan yang bersih.   

8. Mudah untuk dikontrol 

(dapat dipantau secara 

keseluruhan) 

Ruangan yang dimiliki 

lembaga memudahkan 

guru untuk mengontrol 

anak secara keseluruhan 

karena jarak antara meja 

guru dan anak saling 

berdekatan dan tidak ada 

sekat pembatas.    

Di Lembaga ini letak 

ruangan sangat strategis 

sehingga guru dapat 

mengontrol atau 

mengawasi anak secara 

keseluruhan dengan 

mudah. Karena jarak 

pandang guru dalam 

mengontrol anak tidak 

batasi dengan sekat 

ataupun loker yang ada di 

dalam ruangan.  

9. Sentra balok dan sentra 

main peran saling 

Sentra balok dan sentra 

main peran saling 

Letak sentra balok dan 

sentra main peran  



berdekatan berjauhan. berjauhan karena letak 

sentra disesuaikan dengan 

ukuran kelas yang ada. 

Sehingga dengan 

penataan seperti ini 

menyulitkan anak untuk 

berpindah.  

10. Sentra seni dengan sentra 

main bahan alam berdekatan 

Sentra seni dan sentra 

main bahan alam saling 

berjauhan 

Letak sentra seni dan 

sentra main bahan alam  

berjauhan karena letak 

sentra disesuaikan dengan 

ukuran kelas yang ada. 

Sehingga dengan 

penataan seperti ini 

menyulitkan anak untuk 

berpindah. 

11. Buku ditempatkan di setiap 

sentra atau di tempat 

tertentu yang mudah 

dijangkau semua anak. 

Disetiap sentra terdapat 

buku-buku yang 

disediakan untuk anak 

dan mudah dijangkau 

anak.  

Peletakan  buku -buku 

cerita di setiap sentra itu 

sudah sesuai dengan 

tinggi anak sehingga anak 

-anak dapat 

menjangkaunya. 

12. Sentra musik dan gerak lagu 

di tempat pijakan sebelum 

main tempat semua anak 

berkumpul. 

Terdapat sentra musik 

dan gerak lagu di 

lembaga  tersebut 

sebelum anak bermain di 

sentra yang lain.  

Di lembaga ini terdapat 

pembelajaran sentra 

musik dan gerak lagu 

pada pijakan sebelum 

main sehingga anak -anak 

menjadi semangat saat 

anak memasuki pijakan 

saat main. 

13. Sentra disusun lebih 

fleksibel agar dapat diubah 

sesuai dengan kebutuhan.  

Sentra disusun fleksibel 

sesuai dengan kebutuhan 

anak 

Di lembaga ini 

penggunaan sentra itu 

disusun atau dibuat sesuai 

dengan kebutuhan anak 

sehingga anak menjadi 

senang saat pembelajaran 

di sentra. 

14. Cahaya, sirkulasi udara, 

sanitari, lantai/karpet bebas 

dari kutu, jamur, dan debu. 

Pencahayaan dan 

sirkulasi udara cukup 

baik karena masing-

masing kelas memiliki 

ventilasi, jendela dan 

kipas angina.  Lantai 

ruangan terbuat dari 

keramik dan mudah 

Di lembaga ini tata 

pencahayaan dan sirkulasi 

udara sudah cukup baik di 

setiap ruangan. Masing -

masing ruangan 

difasilitasi lampu, jendela,  

dan ventilasi yang baik 

untuk sirkulasi udara 

sehingga anak yang 



dibersihkan. 

Lantai/karpet  ruangan 

bebas dari debu dan 

jamur karena selalu 

dibersihkan 

petugas.Sanitari didesain 

sesuai dengan ukuran 

anak. 

melakukan pembelajaran 

merasa aman dan nyaman. 

Lantai/karpet yang 

digunakan dalam lembaga 

ini sangat aman untuk 

anak karena setiap hari 

karpet maupun lantai 

dibersihkan oleh petugas 

kebersihan. 

Sanitari sudah sesuai 

dengan ukuran anak 

sehingga anak tidak 

kesulitan dalam 

menggunakannya karena 

sanitari yang ada selalu 

terjaga kebersihannya 

sehingga aman untuk 

digunakan oleh anak. 

15. Penggunaan cat tembok dan 

kayu tidak mudah luntur 

saat dipegang anak. 

Penggunaan cat dan 

tembok yang digunakan 

tidak mudah luntur 

apabila dipegang oleh 

anak.  

Penggunaan cat tembok 

dan kayu sudah sesuai 

karena lembaga ini 

menggunakan cat tembok 

dan kayu yang tidak 

mudah luntur saat 

dipegang oleh anak 

sehingga keamanan dan 

kesehatan  anak terjaga. 

16. Lantai tidak berbahan licin 

dan harusnya 

mudahdibersihkan. 

Lantai yang ada tidak 

berbahan licin dan 

mudah dibersihkan 

Lantai ruangan terbuat 

dari keramik yang mudah 

dibersihkan dan selalu 

dalam keadaan bersih dan 

tidak licin sehingga aman 

bagi anak baik waktu 

berjalan maupun berlari. 

17. Stop kontak tidak mudah 

dijangkau anak.  

Peletakan stop kontak 

jauh dari jangkauan 

anak. 

Peletakan stop kontak dan 

aliran listrik jauh dari 

jangkauan anak,sehingga 

anak terhindar dari arus 

listrik. 

18. Pegangan pintu setinggi 

jangkauan anak, kecuali 

pintu pagar setinggi 

jangkauan orang dewasa 

Pegangan pintu setinggi 

jangkauan anak. 

Pegangan pintu sudah 

disesuaikan dengan 

ukuran anak sehingga 

anak bisa membuka 

sendiri tanpa bantuan 

guru. 

 



 

2. Pemilihan Furniture  
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Pembahasan 

1. Meja dan kursi untuk 

anak disesuaikan 

dengan ukuran anak, 

baik berat maupun 

ukurannya.  

Meja dan kursi sesuai 

ukuran anak baik dari 

ukuran maupun berat.  

Pemilihan furniture meja dan 

kursi disesuaikan dengan 

ukuran anak.Berat meja dan 

kursi sudah sesuai dengan 

ukuran anak sehingga anak 

tidak kesulitan ketika guru 

meminta tolong untuk 

memindahkannya. 

2. Ujung meja dan kursi 

anak berbentuk tumpul 

(tidak runcing). 

Ujung meja dan kursi 

yang dipakai anak 

berbentuk tumpul. 

Ujung meja dan kursi 

berbentuk tumpul (tidak 

runcing) sehingga aman untuk 

anak ketika melakukan 

pembelajaran. 

3. Loker tempat 

menyimpan alat main 

anak dan buku-buku 

bacaan anak setinggi 

jangkauan anak 

digunakan sebagai 

pemisah sentra 

bermain. 

Loker tempat menyimpan 

alat main dan buku-buku 

bacaan setinggi anak. 

Loker yang ada 

diletakkan menempel 

dengan dinding dan 

bukan sebagai pemisah 

untuk sentra bermain. 

Loker tempat menyimpan alat 

main anak dan buku-buku 

bacaan anak setinggi 

jangkauan anak sehingga 

anak dapat mengambil dan 

menyimpan mainan atau buku 

tanpa bantuan guru namun 

kegunaan loker tidak 

digunakan untuk pemisah 

sentra bermain. 

4. Bila kursi plastik yang 

dipilih, pastikan cukup 

kokoh dan tidak licin 

bila ditempatkan di atas 

lantai. 

Lembaga ini tidak 

menggunakan kursi 

plastik namun 

menggunakan kursi yang 

terbuat dari kayu.  

Lembaga ini tidak 

menggunakan kursi tetapi 

menggunakan kursi yang 

berbahan kayu. 

5. Bila alat furniture yang 

dipilih berbahan kayu, 

pastikan cat yang 

digunakan aman bagi 

anak, tidak berbau, 

tidak mengandung 

toxin atau racun. 

Kursi yang digunakan 

terbuat dari kayu dan di 

cat dengan beberapa 

warna yang tidak berbau 

ataupun mengandung 

bahan berbahaya.  

Furniture yang berbahan kayu 

tidak menggunakan cat yang 

berbau dan mengandung toxin 

atau racun sehingga aman 

digunakan oleh anak dan 

tidak membahayakan. 

6. Perhatikan permukaan 

furnitur kayu. 

Permukaan kayu yang 

Permukaan furniture 

kayu yang digunakan 

tidak kasar namun 

Kursi dan meja terbuat dari 

kayu.Permukaan meja dan 

kursi halus sehingga tidak 



kasar dapat melukai 

anak. 

permukaannya halus. melukai anak. 

 

3. Penataan Ruang Luar (Outdoor) 
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Pembahasan 

1. Ruang bermain outdoor 

dipastikan  tidak 

terdapat binatang yang 

menyengat 

Ruang bermain outdoor 

aman bagi anak terutama 

tidak ada binatang yang 

dapat menyengat anak 

ketika anak melakukan 

kegiatan atau bermain di 

luar ruangan karena 

sering dibersihkan oleh 

petugas.  

Ruang outdoor bersih, aman 

dan nyaman ketika digunakan 

oleh anak karena selalu 

dibersihkan oleh petugas 

kebersihan sehingga terhindar 

dari binatang yang dapat 

menyengat anak ketika 

melakukan kegiatan di luar 

ruaangan. Adapun fungsi 

ruang luar       (outdoor) 

supaya anak memiliki 

keleluasaan dalam bergerak, 

bermain dengan 

menggunakan alat permainan 

yang ada, mengembangkan 

keterampilan motorik kasar, 

mengembangkan motorik 

halus, menstimulasi 

kemampuan berpikir, 

menumbuhkan rasa percaya 

diri.  

2. Bak pasir harus ditutup 

bila tidak digunakan 

dan dipastikan dalam 

kondisi kering agar 

tidak menjadi tempat 

berkembang biak 

binatang kecil. 

Berdasarkan hasil 

observasi bak pasir yang 

ada di luar dalam 

keadaan tertutup bila 

tidak digunakan anak 

untuk bermain.  

Bak pasir yang ada di luar 

selalu dalam keadaan tertutup 

saat tidak digunakan oleh 

anak sehingga tidak 

menimbulkan tempat 

berkembang biak binatang 

kecil. 

3. Area basah 

ditempatkan di luar, 

dekat dengan sumber 

air, lantai yang tidak 

licin, sanitasi terjaga 

baik agar air tidak 

menggenang. 

Area basah seperti kran 

air atau kolam ikan 

ditempatkan di luar 

sehingga tidak membuat 

lantai menjadi licin. 

Area basah diletakkan di luar 

dekat dengan sumber air 

sehingga anak dapat 

mengakses dengan mudah. 

Lantai di area basah terbuat 

dari semen kasar sehingga 

tidak menimbulkan lantai 

menjadi licin sehingga anak 



tidak mudah terjatuh.  

Sanitasi terjaga dan terkelola 

dengan baik sehingga tidak 

menimbulkan genangan air.  

 

 

4. Pembuatan Pagar 

Standar Kurikulum 2013 Kenyataan di KB/TK 

Xaverius M 78 

Pembahasan 

1. Pagar pembatas area 

outdoor dengan tempat 

umum di luar lembaga 

diperlukan untuk 

memastikan bahwa anak-

anak tidak bisa terdorong 

ke dalam situasi 

berbahaya. 

Terdapat pagar pembatas 

area outdoor dengan 

tempat umum di luar 

lembaga yang tidak dapat 

dijangkau oleh anak dan 

anak terhindar dari 

bahaya  

Di Lembaga ini pagar 

pembatasan area outdoor  

dengan tempat umum yang 

ada disekitar lingkungan 

sekolah sangat aman untuk 

anak. Dengan demikian anak 

akan selalu berada dalam 

situasi aman dan anak tidak 

bisa terdorong dari situasi 

bahaya.  

2. Desain dan ketinggian 

pagar harus sedemikian 

rupa untuk mencegah 

anak dapat keluar dengan 

cara merangkak di bawah 

Desain pagar dibatasi 

oleh dinding SD,  

sehingga mencegah anak 

untuk keluar dari 

lingkungan sekolah 

Desain  dan ketinggian pagar 

aman untuk anak. Dimana 

pagar dari lembaga ini 

adalah tembok SD. Hal ini 

mencegah anak  keluar dari 

area sekolah. 

3. Mekanisme penguncian 

harus disediakan untuk 

mengatasi potensi 

berbahaya ketika gerbang 

tidak ditutup. 

Mekanisme penguncian 

dilakukan saat anak 

melakukan pembelajaran 

atau kegiatan lain di 

kompleks sekolah.   

Mekanisme penguncian di 

lembaga ini berjalan dengan 

baik. Ketika anak sudah 

berbaris di depan kelas maka 

pintu utama langsung ditutup 

dan dikunci sampai anak 

pulang sekolah. Pintu utama 

akan dibuka apabila ada bel, 

dan petugas akan 

membukakan dan 

mengarahkan tamu untuk 

duduk di ruang tamu. Jadi 

selama pembelajaran sedang 

berlangsung tidak ada yang 

bisa sesuka hati keluar 

masuk ke lembaga ini. Hal 



ini mendukung anak 

terhindar dari bahaya.  

4. Pagar dapat menjadi 

sentra berkebun anak 

Pagar tidak menjadi 

sentra berkebun anak 

Desain pagar lembaga 

tembok SD.  Hal ini 

membuat pagar tidak dapat 

dijadikan sebagai sentra 

berkebun anak.  

 

 

5. Pengorganisasian Belajar 

a. Jumlah Anak 
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Pembahasan 

1. Idealnya setiap anak 

membutuhkan ruang 

bergerak di dalam ruangan 

3 m2. Namun, ruang 

belajar dalam bukan satu-

satunya tempat belajar 

anak. Jika satuan PAUD 

memiliki ruang belajar luar 

yang cukup luas, satuan 

PAUD dapat menambah 

jumlah anak yang dapat 

dilayani di satuan PAUD  

tersebut. 

Untuk kelompok 

bermain ruangan belum  

ideal untuk anak 

kendatipun ruangan luas 

karena karena jumlah 

anak yang ada di dalam 

kelas terdiri 18 anak. 

Dengan ukuran ruangan 

8X5 meter persegi.   

Sedangkan untuk TK A 

ruangan masih kurang 

ideal untuk anak 

dibandingkan dengan 

jumlah anak yang ada 

yaitu 25 anak, 

sedangkan ukuran 

ruangan 5X4 meter 

persegi. Ruangan untuk 

TK B1 jumlah anak 

yang dilayani ada 17 

anak dengan ukuran 

6X4 meter persegi. 

Ruangan untuk TK B2 

jumalah anak yang 

dilayani ada 17 anak 

dengan ukuran ruangan 

7,5X4 meter pesrsegi.   

Untuk ukuran ruangan yang 

ada lembaga ini belum 

termasuk memiliki ruangan 

yang luas. Dimana di dalam 

standar Kurikulum 2013 

ideal ruang bergerak untuk 

setiap anak membutuhkan 

ruangan berukuran 3 meter 

persegi. Ukuran ruangan 

untuk kelompok bermain 

8X5 meter persegi dengan 

jumlah anak 18 anak. Jadi 

setiap anak hanya memiliki 

ukuran ruang gerak 2,2 

meter persegi. Ukuran 

ruangan untuk TK A 5X4 

meter persegi dengan jumlah 

anak yang dilayani ada 25 

anak. Jadi setiap anak hanya 

memiliki ruang gerak 0,8 

meter persegi. Ukuran 

ruangan untuk TK B1 6X4 

meter persegi dengan jumlah 

anak yang dilayani 17 anak. 

Jadi setiap anak hanya 

memiliki ruang gerak 1,4 

meter persegi. Ukuran 



Lembaga ini tidak hanya 

melakukan 

pembelajaran di dalam 

ruangan dan lembaga ini 

tidak memiliki satuan 

PAUD yang luas.   

ruangan untuk TK B2 7,5X4 

meter persegi dengan jumlah 

anak yang dilayani 17 anak. 

Jadi setiap anak hanya 

memiliki ruang gerak 1,7 

meter persegi.  

Dengan ukuran ruangan 

yang tersedia lembaga ini 

tidak hanya melakukan 

pembelajaran di dalam 

ruangan, tetapi juga di luar 

ruangan seperti di 

lingkungan outdoor .   

2. Oleh karena itu, 

sebaiknya ruang belajar 

tidak disekat permanen 

dan setiap ruangan hanya 

dipergunakan oleh satu 

kelompok anak. 

Ruangan yang ada 

disekat permanen 

dengan menggunakan 

triplek. Satu ruangan 

dipergunakan oleh satu 

kelompok anak.  

Ruangan yang ada di 

lembaga disekat permanen 

namun tetap digunakan oleh 

satu kelompok anak. Jadi 

penataan ruangan di 

lembaga ini belum sesuai 

dengan standar penataan 

ruangan.  

3. Ruang belajar yang 

bersifat bergerak (moving 

class) menjadi solusi bagi 

jumlah ruangan terbatas 

dengan jumlah anak didik 

banyak. Jangan sekali-kali 

memaksakan semua anak 

masuk ke dalam ruangan 

yang terbatas. 

Ruang belajar bersifat 

bergerak ( moving class)  

Lembaga ini sudah 

menggunakan ruang belajar 

yang bersifat moving class. 

Dalam pembelajaran setiap 

hari anak melakukan 

perputaran kelas, seperti dari 

sentra persiapan ke sentra 

balok.  

 

 

b. Kelompok Usia Anak 
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Pembahasan 

1. Rombongan belajar 

untuk kelompok usia  0 

– 2 tahun adalah 4 

anak/kelompok 

Lembaga ini tidak 

menyediakan rombongan 

belajar untuk kelompok 

usia 0 – 2 tahun. Karena 

Lembaga ini tidak 

menyediakan layanan untuk 

kelompok usia 0-2 tahun 

karena lembaga ini adalah 



termasuk lembaga 

formal.  

lembaga formal. Menurut 

Dinas Pendidikan yang ada di 

Salatiga lembaga formal tidak 

menerima layanan anak di 

bawah usia 2 tahun.  Karena 

kelompok usia 0-2 tahun 

termasuk Lembaga informal 

seperti Daycare atau Taman 

Penitipan Anak.  

2. Rombongan belajar 

untuk kelompok usia 2 – 

4 tahun adalah 8 

anak/kelompok 

Rombongan belajar untuk 

kelompok usia 2 – 4 

tahun adalah 18 

anak/kelompok yang 

disebut dengan kelompok 

bermain.  

Lembaga ini belum memenuhi 

standar kurikulum 2013 karena 

rombongan belajar usia 2-4 

tahun melampaui batas standar 

yang ada yaitu 16 anak untuk 

kelas KB. 

3. Rombongan belajar 

untuk kelompok usia 4 – 

6 tahun adalah 15 

anak/kelompok 

Rombongan belajar untuk 

kelompok usia 4 – 6 

adalah TK. Terbagi 

menjadi TK A dan TK B. 

Rombongan belajar untuk 

TK A 25 anak/ ruangan 

atau kelompok. 

Rombongan belajar untuk 

TK B 34 anak namun 

dibagi menjadi dua 

ruangan.   

Lembaga ini belum memenuhi 

standar kurikulum 2013 karena 

rombongan belajar usia 4-6 

tahun melampaui batas standar 

yang ada yaitu 25 anak untuk 

kelas TK A, dan untuk TK B 

34 anak namun dibagi 2 kelas. 

Walaupun dibagi menjadi du 

akelas namun tetap melampaui 

dari standar yang ada.  

Kebutuhan jumlah pendidik 

4. Kelompok usia 0 – 1 

tahun, 1 guru maksimal 

menangani 3 anak 

Lembaga ini tidak 

melayani kelompok usia 

0 – 1 tahun karena 

Lembaga ini lembaga 

formal menurut Dinas 

Pendidikan di Salatiga.  

Lembaga ini tidak 

menyediakan layanan untuk 

kelompok usia 0-1 tahun 

karena lembaga ini adalah 

lembaga formal. Menurut 

Dinas Pendidikan yang ada di 

Salatiga lembaga formal tidak 

menerima layanan anak di 

bawah usia 2 tahun.  Karena 

kelompok usia 0-1 tahun 

termasuk Lembaga informal 

seperti Daycare atau Taman 

Penitipan Anak. 

5. Kelompok usia 1 – 2 

tahun, 1 guru maksimal 

menangani 4 anak 

 

Lembaga ini tidak 

melayani kelompok usia 

1 tahun.  

Lembaga belum memenuhi 

kebutuhan jumlah pendidik 

dimana lembaga ini belum 

menyediakan pelayanan untuk 

usia 1-2 tahun.  

6. Kelompok usia 2 – 4 

tahun, 1 guru maksimal 

Lembaga ini melayani 

kelompok usia 2 – 4 

Lembaga belum memenuhi 

kebutuhan jumlah pendidik 



menangani 8 anak tahun dengan ratio 1 : 18 

anak.  

dimana lembaga belum 

memenuhi ratio guru karena 

kelas KB masih memiliki 1 

guru yang menangani 18 anak.  

7. Kelompok usia 4 – 6 

tahun, 1 guru maksimal 

menangani 15 anak 

Lembaga ini melayani 

kelompok usia 4 – 6 

tahun dengan ratio untuk 

TK A 1: 25, untuk TK B 

1: 17 dan 1: 17 anak.  

Lembaga ini belum memenuhi 

kebutuhan jumlah pendidik 

dimana lembaga  ini belum 

memenuhi ratio guru karena 

kelas TK A masih 1 : 25 dan 

TK B masih 1:17 untuk 

perkelas.dimana TK B dibagi 

menjadi 2 kelas 

 

 

c. Waktu Belajar 
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Pembahasan 

1. Kelompok usia 0 – 2 

tahun minimal  layanan 2 

jam per minggu. 

Lembaga ini tidak 

melayani kelompok usia 

anak 0 – 2 tahun 

Lembaga ini belum 

menyediakan layanan untuk 

kelompok usia 0-2 tahun. 

2. Kelompok usia 2 – 4 

tahun minimal  layanan  6 

jam per minggu. 

Waktu belajar untuk 

kelompok bermain pada 

semester satu 

dilaksanakan pada hari 

Senin sampai dengan 

hari Jumat. Mulai pukul 

07.00 sampai pukul 

09.00. Sedangkan untuk 

TK hari Senin sampai 

dengan hari Sabtu. 

Mulai pukul 07.00 

sampai pukul 09.00 

Pembelajaran dilembaga ini 

sudah sesuai dengan standar 

kurikulum 2013. Untuk 

kelompok bermain usia 2-4 

tahun minimal layanan 6 jam 

perminggu sedangkan 

Lembaga ini memberikan 

layanan 10 jam perminggu 

untuk semester pertama. 

Sedangkan untuk semester 

kedua 12 jam perminggu, 

yakni pembelajaran setiap hari 

2 jam berarti 120 menit.  

3. Kelompok usia 4 – 6 

tahun minimal layanan 15 

jam per minggu. 

 

Layanan PAUD untuk 

kelompok 4-6 tahun yang 

diselenggarakan oleh Taman 

Kanak-Kanak alternative, 

Kelompok usia TK atau 

4-6 tahun pembelajaran 

dilakukan 18 jam 

perminggu. 

Pembelajaran dilakukan 

3 jam perhari. Mulai 

senin sampai dengan 

Kelompok usia TK atau usia 

4-6 tahun pembelajaran 

dilakukan 18 jam perminggu 

yaitu 3 jam perhari dengan 

180 menit perhari. Waktu 

belajar untuk TK masih sesuai 

dnegan standar kurikulum 

2013. 



seperti TK Kecil,TK guru 

kunjung, yang layanannya 

tidak mungkin dilakukan 

setiap hari (90 jam/minggu) 

maka kekurangan jam tatap 

muka digantikan dengan 

program belajar di rumah 

dengan bimbingan orang tua. 

 

Sabtu, untuk hari Sabtu 

kelas TK pulang jam 9. 

Untuk kelas TK 

memiliki kelebihan 

pembelajan 2 jam. 

  

 

Pengelolaan kelas di KB/TK Xaverius 78 Salatiga telah dilakukan sesuai dengan 

Kurikulum 2013 tentang standar pengelolaan kelas Pendidikan Anak Usia Dini. Namun, ada 

beberapa masalah yang ditemukan selama proses pengelolaan kelas di satuan pendidikan ini, 

yakni: jumlah pendidik yang tidak memadai ( 1 orang saja), kondisi fisik ruangan kelas yang 

tidak kondusif ( sangat sempit ), karena jumlah pendidik yang terlalu banyak, dan layanan untuk 

usia 0-2 tahun belum tersedia. Karena keterbatasan ruangan dan jumlah guru yang ada disetiap 

kelas, proses pembelajaran dilakukan secara klasikal dan anak mengerjakan tugas yang diberikan 

guru dengan individu. Walaupun penataan lingkungan belajar masih seperti ini namun kepala 

sekolah dan guru tetap mencoba memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Adapun 

beberapa point yang belum memenuhi standar kurikulum 2013 yakni:  

a. Ukuran ruangan 

Lembaga ini memiliki 4 ruang belajar indoor untuk anak. Dimana masing-masing 

ruangan memiliki ukuran yang sempit bila dibandingkan dengan yang ada di Standar Kurikulum 

2013. Apabila masing-masing anak sudah mulai duduk di kursi maka guru akan kesulitan untuk 

lewat. Untuk hal ini guru mencoba melakukan penataan dengan menata meja anak berbentuk 

zig zag sehingga membantu mengurangi ruang yang sempit. Adapun ukuran ruangan untuk 

kelompok bermain 8X5 meter persegi dimana masing – masing anak hanya memiliki ukuran  

ruang gerak 2,2 meter persegi. Ukuran ruang untuk TK A 5X4 meter persegi, masing – masing 



anak hanya memiliki ukuran ruang gerak 0,8 meter persegi. Ukuran ruangan untuk TK B1 6x4 

meter persegi, dimana masing - masing anak hanya memiliki ukuran ruang gerak 1,4 meter 

persegi. Ukuran ruangan untuk TK B2 7,5X4 meter persegi, dimana masing-masing anak 

memiliki ruang gerak 1,7 meter persegi.  Jadi lembaga ini belum sesuai dengan Standar 

Kurikulum 2013.  Dimana dikurikulum 2013 mengenai ukuran ruangan setiap anak 

membutuhkan 3 meter persegi. Namun Lembaga ini belum melaksanankan standar tentang 

ukuran ruangan untuk anak. Adapun dampaknya untuk usia dini anak tidak leluasa dalam 

mengikuti pembelajaran didalam kelas, anak sering keluar kelas dan terkadang anak cepat 

bertengkar kalau bersenggolan dengan anak lain. 

 

 

 

b. Ratio guru 

Untuk ratio guru, lembaga ini belum memenuhi standar yang ada di Kurikulum 

2013, dimana masing-masing kelas masih memiliki satu guru. Apabila dilihat dari 

kenyataan jumlah anak yang ada seharusnya untuk satu kelas dipegang oleh 2 guru. 

Alasan lembaga tidak menambah jumlah pendidik yang ada karena  sudah menjadi 

ketentuan dari pihak yayasan. Bahwa setiap kelas dipercayakan hanya dipegang oleh 

satu guru meskipun memiliki jumlah anak yang banyak.  

c. Rombongan belajar usia 0-2 tahun  

Di dalam standar Kurikulum 2013 dalam rombongan belajar disediakan untuk 

anak rombongan belajar untuk kelompok usia 0-2 tahun tetapi dari pihak Dinas 

Pendidikan Salatiga tidak mengijinkan rombongan belajar untuk kelompok usia 0-2 tahun 



karena itu dilayani oleh sekolah formal. Pihak Dinas Pendidikan berkata bahwa 

rombongan belajar  untuk kelompok usia 0-2 tahun termasuk lembaga informal.  

 

Implementasi Standar Pengelolaan Kelas berdasarkan Kurikulum 2013 di 

KB/TK Fransiskus Xaverius 78 Salatiga sudah sebagian terlaksana. Mulai dari tahap 

penataan ruang belajar di dalam ( indoor ), pemilihan furniture, penataan ruang luar ( 

outdoor), pembuatan pagar, dan pengorganisasian belajar. Namun ada beberapa standar 

yang belum terlaksana  yakni ukuran ruangan setiap kelas, ratio guru setiap kelas dan 

layanan rombongan belajar usia 0 – 2 tahun menurut Kurikulum 2013. Namun menurut 

Dinas Pendidikan Salatiga lembaga formal tidak melayani rombongan belajar dibawah 

usia 2 tahun.  Dilihat dari persentase yang ada sesuai dengan jumlah standar item yang 

ada maka lembaga ini sudah melaksanakan Standar Pengelolaan kelas berdasarkan 

Kurikulum 2013 sebanyak 32 item dengan jumlah persen sebesar 76,19 %. Jadi standar 

pengelolaan kelas berdasarkan Kurikulum 2013 yang belum terlaksana sebanyak 10  

item dengan jumlah persen sebesar 23,80 %.  Dilihat dari jumlah persentase yang ada 

lembaga ini sudah sebagian besar melaksanakan Standar Pengelolaan Kelas menurut 

Kurikulum 2013.  

 


