
L A M P I R A N 

PANDUAN PERTANYAAN 

 

1. Berapa jumlah pendidik di setiap kelas?  

2. Bagaimana peletakan setiap stop kontak di dalam kelas? 

1. Apakah lantai di setiap kelas tidak membuat anak didik mudah terjatuh .  

2. Bagaimanakah letak lokasi sekolah dengan jalan raya? 

3. Bagaimanakah peletakan ventilasi di dalam kelas?  

4. Bagaimanakah penerangan di setiap kelas? 

5. Apakah kegiatan anak di sekolah harus sesuai dengan keinginan guru atau 

keinginan anak. 

6. Apa yang dilakukan guru ketika anak melakukan kegiatan di dalam maupun di luar 

kelas? 

7. Apa yang dilakukan anak ketika melakukan kegiatan di dalam maupu di luar kelas? 

8. Dari pengalaman guru, apakah anak didik cepat beradaptasi dengan lingkungan 

sekolah, teman-teman maupun kepada para guru? 

9. Apakah di lembaga ini ada program untuk meningkatkan kemampuan bersosial 

pada anak? 

10. Bagaimana dengan metode pembelajaran yang diberikan kepada anak didik, apakah 

semua pembelajaran disama ratakan kepada anak didik? 

11. Apakah anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi di setiap kegiatan atau 

pembelajaran? 

12. Bagaimanakah sikap guru terhadap anak didik yang suka bertanya, aktif di dalam 

pembelajaran? 

13. Bagaimana  guru membangun daya imajinasi anak dalam pembelajaran? 

14. Bagaiamana sikap guru terhadap anak yang memiliki budaya yang berbeda.   

15. Bagaimana usaha guru untuk mengetahui  latar belakang anak? 

16. Bagaimana cara guru menata lingkungan bermain untuk anak? 

17. Apakah anak di lingkungan sekolah tersebut dapat bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri                            ( memakai sepatu sendiri, membuka bekal sendiri, dll) 

18. Bagaimana sikap anak dalam memilih suatu kegiatan.  



19. Bagiaman penataan lingkungan main atau rak mainan di setiap kelas untuk anak? 

20. Bagaimana penataan lingkungan untuk anak yang memiliki sikap pemalu, minder 

dan penakut? 

21. Bagaimana guru menciptakan penataan lingkungan yang dapat membuat anak 

merasa tertantang. 

22. Apakah guru menciptakan kegiatan bermain itu sesuai dengan aspek  perkembangan 

anak? 

23. Anak adalah sasaran pendidikan, bagaimana dengan pengelompokan anak di 

lembaga ini. 

24. Bagaimana dengan ratio pendidik dan anak didik apakah jumlah anak yang dilayani 

sesuai dengan banyaknya guru setiap kelas? 

25. Lembaga pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai pendidikan anak usia dini. 

Bagaimana dengan jumlah hari dan jam layanan apakah sesuai degan Permendikbud 

146 tahun 2014 

26. Apakah penyettingan kelas yang ada dapat digunakan untuk kegiatan anak 

27. Bagaimana guru menata ruangan sehingga anak didik mendapat layanan dalam 

berbagai kegiatan. 

28. Bagaimana penataan ruangan yang dilakukan guru di dalam kelas? 

29. Apakah lembaga ini sudah menggunakan pembelajaran secara sentra? Jikalau sudah 

apakah sentra balok dan sentra bermain peran saling berdekatan? Dan apa tujuannya 

untuk anak usia dini. 

30. Bagaimana penataan sentra seni dan sentra bahan alam? 

31. Bagaimana cara guru meningkatkan hobi anak untuk suka membaca? 

32. Bagaimana cara pengelolaan kelas untuk meletakkan buku-buku untuk memancing 

anak suka membaca.  

33. Bagaimana penataan ruangan sehingga anak merasa nyaman dan sejuk saat 

pembelajaran? 

34. Bagaimana keadaan lantai di setiap kelas di lembaga ini? 

35. Bagaimana usaha guru untuk menghindari anak didik supaya tidak tersengat aliran 

listrik? 

36. Bagaimana posisi pegangan pintu di setiap ruangan kelas? 



37. Bagaimana dengan lukisan dinding di lembaga ini apakah setiap tahun ajaran baru 

lukisan diganti 

38. Bagaimana dengan pemilihan meja, kursi apakah nyaman digunakan anak saat 

pembelajaran di dalam kelas. 

39. Bagaimana penataan loker dan buku-buku dilembaga ini sehingga anak bisa 

melakukannya sendiri tanpa bantuan guru. 

40. Bagaimana dengan luas setiap ruangan, apakah masing-masing ruangan memiliki 

luas yang sama atau berbeda? Mengapa. 

41. Bagaimana dengan pembelajaran di lembaga ini, apakah pembelajaran di sama 

ratakan. 

42. Apakah frekuensi  lama belajar anak sesuai dengan Permen nomor 146 tahun 2014? 

  

 

JAWABAN BU RISA 

 

1. Jumlah pendidik ada satu  

2. Berada jauh dari jangkauan anak-anak 

3. Lantai disetip kelas aman untuk anak-anak 

4. Letak sekolah sangat dekat dengan jalan raya bersebelahan dengan jalan raya 

5. Ventilasi disetiap kelas cukup tinggi namun sirkulasi udara sangat bagus 

6. Penerangan disetiap kelas cukup 

7. Kegitana disetipa kelas sesuai dengan keinginan anak meskipun harus 

menyesuaikan tema 

8. Melakukan pendampingan dan pengawsan  

9. Saat didlm kls anak melakukan kegiatan pembelajaran saat diluar mereka 

bermain meski terkadang melakukan kegiatan belajar di luar kls 

10. Ya anak dapat beradaptasi dengan guru, teman dan lingkungan sekolah 

11. Ya, seperti outing class 

12. Meski materi sama akan tetapi kegiatan bisa berbeda karena guru menyediakan 

tidak hanya satu kgiatan saja 

13. Ya 



14. Sangat merespon dan senang  

15. Dengan cara mengajak bercerita yang mengarah pada tema 

16. Sangat menghargai  

17. Bertanya kepada orang etrdekat yakni orang tua siswa 

18. Lingkungan bermain ditata dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan 

anak 

19. Ya, meskipun mereka masih perlu sedikit bantuan 

20. Bersemangat dan mereka mau berbagi dalam satu kegiatan 

21. Penataan rak mainan dapat terjangkau oleh anak  

22. Ada mainan yg ditaruh di rak tidak terlalu tinggi dalam kelas sehingga 

memungkinkan anak mengambil tanpa harus meminta bantuan 

23. Dengn membuat alat bermiain berupa panjat jaring laba-laba, panjat parabola 

24. Ya 

25. Pengelompokan anak sesuai dengan kategori usia 

26. Tidak 

27. Jumah hari utk Kb yang seharusnya 3 kali pertemuan dalam satu minggu 

menjadi 5 kali pertemuan dalam satu minggu 

28. Ya 

29. Dengan menggunkan kls sentra 

30. Karena kls sentra makan ada tempat dimana dalam ruang tersebut digunakan 

untuk duduk bersama utk menyampaikan materi hari itu 

31. Ya, ya 

32. Dalam kelas sentra seni terdapat alat musik sederhana, spt perkusi, ada pula alt 

lukis  

Dalam kls sentra bahan alam kami berada di halaman, kami biasa menggunakan 

barang bekas (botol aqua) atau dedaunan yg ada di halaman 

33. Terdapat ruang perpustakaan di lembaga kami 

34. Peletakan buku ada pada sentra persiapan dengan meletakkan pada rak yang 

bisa terjangkau anak dan buku jg berada di ruang perpustakaan 

35. Tidak terlalu berhimpitan dan dirumah tempat duduknya sesuai dengan kegiatan 

hari itu 



36. Keadaan lantai keramik dan aman untuk anak 

37. Instalasi berada jauh dari jangkauan anak-anak 

38. Posisi pegangan pintu standart 

39. Ya kadang-kadang  

40. Pemilihan meja kursi nyaman dan sesuai standart anak-anak 

41. Loker tidak terlalu tinggi 

42. Setiap ruangan memiliki luas yang berbeda, karena ruangan merupakan 

bangunan lama 

43. Tidak, disesuaikan dengan tingkat usia 

44. Ya 

 

JAWABAN DARI BU YUSI 

1. Pendidik satu 

2. Jauh dari jangkauan anak. Tetapi harus selalu diingatkan kalua tidak anak akan 

menyentuh stop kontak dengan kursi. Kalua tidak memakai kursi anak tdk bisa 

menyentuh 

3. Tidak mudah terjatuh. Karena anak kendatipin lari tetap aman. 

4. Strategis, dan aman. Meskipun dekat dari jalan raya pintu gerbang  jauh ke 

pintu utama.  

5. Ventilasi menurut saya cukup. 

6. Penerangan mencukupi dan terang 

7. Kegiatan berpusat pada minatt anak. Satu hari menyediakan beberapa kegiatan 

jadi anak memilih yg mereka ssukai 

8. Guru menjadi fasilitator dan mengadakan observasi sejauh mana anak 

melakukan kegiatan, dan juga mengadakan pembimbingan. Selain itu 

mengajak anak bereksplorasi 

9. Iya aktif  



10. Untuk anak anak menurut pengamatan saya mereka cepat berdaptasi 

11. Ada. Tetap memberikan dorongan dan kesempatan kpd anak, berperan aktif. 

Contohnya pemalu disuruh menyiapkan didepan.kemudian guru meminta 

tolong untuk membagikan buku atau kertas supaya dia lebih percaya diri. 

Biasanya anak dimintai tolong akan senang. 

12. Metodenya secara klasikal tetap sama.. untuk satu kali pembelajaran kita 

melakukan bebrapa metode bercakap-cakaap, bercerita. Jd dengan bercerita 

jadi kosa kata anak akan muncul.  

13. Iya ada. Saat baru mulai pembelajaran sdh ada yg bertanya 

14. Kita dengarkan dan tetap memberi penjelasan dan jawaban. Setelah dijawab 

akan diminta untuk gentian sekarang guru yg menjelaskan 

15. Dengan bercerita. Dari situ akan muncul pertanyaan dari anak.  

16. Saling menghargai 

17. Wawancara dengan orang tua, kunjungan k erumah 

18. Bervariasi  

19. Itu bertahap. Untuk tk b sdh bisa mandiri. Tp untuk kb masih dibantu oleh 

guru. Tp tetap mengaarahkna hanya sedikit bantuan dari guru 

20. Tergantung gurunya, biasanya anak tertarik akan apa yg sdh disiapkan guru.  

21. Bisa dijangkau oleh anak dan sesuai dengan ukuran anak 

22. Anak pemalu didudukan dekat anak yang aktif. Sehingga anak pemalu 

termotivasi.  

23.  Bervariasi, dikelompokkan empat2, lesehan maupun diluar 

24. Iya sesuai 

25. Pengelompokan Berdasrkan usia 



26. Sebenarnya Untuk tk b sdh sesuai untuk tk a dan kelompok bermain saya rasa 

belum sesuai. Tk a ada 25 jadi paling tidak gurunya ada 2. 

27. Iya sudah sesuai. Tk a dan tk b setiap hari pulang jam 10 dan sabtu jam 9. 

Untuk kb sampai hari jumat 

28. Iya dapat 

29. Guru berjalan-jaln dan tidak hanya duduk saja dan melihat kebutuhan anak 

30. Penataanya anak tidak terlalu jauh dari guru. Tetapi apaabila anak sdh duduk 

dikelas guru susah untuk berjalan. Khususnya ruang tk b. karena ruangaannya 

trllu sempit. Penataannya di buat zig zag spy guru bisa berjalan didalaam 

ruangan 

31. Untuk model sentra sudah. Tetapi untuk Sentara balok dan bermain peran 

berjauhan 

32. Emmm …kalo..sentra seni dan sentra bahan alam saling sihh berjauhan.., 

karena masalah ruangan suster.. 

33. Banyak kegiatan mengenal huruf dengan bervariasi dngan kartu huruf, kata 

dengan gambar-gaambar 

34. Buku-buku diletakkan diperpustaakaan 

35. Ada ventilasi, ada kipas angin 

36. Bersih dan tidak begitu licin 

37. Memberi pengarahan mengenai benda2 yg berbahaya dan tdk berbahaya 

dilingkungan sekolaah. Kendatpin jauh anak itu kreatif jadi kadaang anak itu 

nnaik pakai kuris. Jadi anak harus selalu diingtakan. Kenapa tidak bolehnya itu 

harus dijelaskan.  

38. Sesuai dengan jangkauan anak. Tapi modelnya masih model lama.  

39. Lukisan diganti spy tidak menoton jadi lukisan diganti 

40. Aman dan sesuai dengan anak 



41. Loker-loker kita beri nomor sesuai dengan nomor urut anak. 

42. Berbeda. Kaena sesuai dgn jumlaj anak 

43. Setiap kelompok usia pembelajaran disamaratakan 

44. Iya sesuai.  

JAWABAN SR. FAUSTINA 

1. 1 guru 

2. Jauh dari jangkuaan anak 

3. Iya 

4. Strategis 

5. Sesuai dengan ukuran ruangan 

6. Cukup terang 

7. Keinginan anak 

8. Membimbing, mengarahkan, mengawasi dan menjaga 

9. Aktif, dan melkukan kegiatan dengan tanggung jawab dan mandiri 

10. Iya 

11. Iya, ada 

12. Iya 

13. Iya 

14. Menanggapinya dan memberi jawaban yang mudah dipahami anak 

15. Dengan metode bercerita 

16. Belajar untuk menghargai 

17. Mengerti dan memahami situasi yang sedang dialami anak 



18. Bervariasi 

19. Iya 

20. Menyelesaikan tugas yang dipilihnya dengan penuh tanggung jawab 

21. Tertata rapid an menarik minat anak 

22. Memberi ruang, waktu, dan kesempaatan bagi anak untuk berani 

mengungkapkan pendapat 

23. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengalami situasi yang menantang 

bagi anak 

24. Iya 

25. Kelompok kelas sesuai dengan tingkatan usia. Mis, KB: 2,5 – 3 tahun, TK A: 

4-5 tahun, TK B: 5-6 tahun.  

26. Iya 

27. Iya. 6 hari sekolah, 360 jam untuk TK 

28. Kelas berbentuk sentra 

29. Kelas ditata sesuai dengan sentra 

30. Rapi 

31. Iya, supaya anak lebih leluasa dalam mengekspresikan diri 

32. Kurang luas untuk anak 

33. Disediakan ruang perpustakaan 

34. Diperpustakaan dibuat tempat duduk yang nyaman bagi anak untuk baca-baca 

buku 

35. Rapi  

36. Nyaman dana man bagi anak 

37. Memberi mereka pengarahan pada anak dan letak kabel listrik agak tinggi 



38. Menghadap ke depan 

39. Iya 

40. Meja dan bangku berwarna 

41. Anak-anak dilatih untuk mengembalikan buku-buku perpustakaan 

42. Luas sama karena harus sesuai dengan kapasitasnya 

43. Iya 

44. 2 ½ jam setiap hari.  

 

JAWABAN BU LISTI 

1. Satu guru 

2. Aman, karena posisi diatas 

3. Tidak  

4. Strategis. Tidak berbahaya karena tidak  langsung menghadap kejalan raya.  

5. Sudah cukup 

6. Sudah cukup 

7. Kedua-duanya, kadang ke anak terkadang ke guru namun lebih sering ke anak, 

dan disesuaikan dengan perkembangannya.  

8. Kita menjaga, membimbing dan mengarahkan. 

9. Anak melakukan keinginannya dan perintah dari guru 

10. Cepat. Karena sdh mulai dari KB 

11. Pembelajaran khusus tidak ada anak belajar secara langsung 

12. Iya penjelasan secara klasikal 

13. Terkadang, dan biasanya anak tertentu 



14. Berusaha menjawab semampu kita 

15. Dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang akan 

disampaaikan. Jadi ada hubungannya dngan materi 

16. Disamaratakan dan tidak ada perbedaan 

17. Cari informasi ke orang tua, anak didik sendiri dan orang yang dekat dengan 

anak tersebut 

18. Penataan kelompok besar dan lihat permainannya kalua butuh kelompok kecil. 

Jadi lihat jenis permainannya.  

19. Ada yang sudah bisa namunjika ada yg butuh bantuan guru akan membantu 

dan pada umumnya sudah bisa 

20. Guru memberi arahan dan anak memilih yang mau mereka kerjakan terlebih 

dahulu 

21. Disesuaikan tinggi anak, sehingga anak bisa menjangkau 

22. Mendekati dan diberi motivasi kepada anak yang pemalu. Dan anak pemalu 

didekatkan tempat duduknya dengan anak yang aktif 

23. Penataan lingkungan yg membuat anak tertantang yaitu mengajak anak berjaan 

diaatas papan titian untuk menjaga keseimbangan badan 

24. Iya sesuai  

25. Sesuai usia 

26. Jika bilang sesuai yaa tidak sesuai. Karena ratio guru dan anak tidak seimbang.  

27. Iya sesuai 

28. Iya dapat digunakan 

29. Anak disetting berkelompok sesuai warna meja 

30. Hmmm rapi sihhh.. 



31. Sudah. Tapi sentranya berpindah kelas. Sesuai dengan jadwal sentra itu. 

32. Tidak  

33. Tidak disesuaikan denganruangan yg ada 

34.  Ada bebarap buku disiapkan di setiap sentra 

35. Ada kipas angin  

36. Aman dan anak tidak gampang terjatuh 

37. Memasang stop kontak diposisi diatas 

38. Aman dan mudah dijangkau anak 

39. Tidak juga, karena dindingnya sdh keramik. Lukisan di halaman 

permanen.sebagain dinding pernah diganti tetapi tidak tiap tahun 

40. Nyaman 

41. Tingginya dapat dijangkau anak 

42. Berbeda. Karena sesuai dengan jumlah anak. Ruangan sudah sejak dahulu jadi 

tidak mungkin diubah 

43. Pembelajaran sesuai usia 

44. Iya sesuai  

 

JAWABAN BU ARIS 

1. Satu pendidik 

2. Aman, letaknya di tembok dan jauh dari jangkauan anak  

3. Tidak karena keadaan lantai tidak licin 

4. Dekat dengan jalan raya namun tetap aman 

5. Keadaan ventilasi baik dan letaknya agak tinggi namun  



6. Baik, karena ada listrik dan juga ruangan memiliki ventilasi yang membuat cahaya 

masuk ke dalam ruangan 

7. Disesuaikan dengan keinginan anak 

8. Guru sebagai fasilitator 

9. Aktif bermain dan belajar 

10. Tidak semua anak mudah beradaptasi, namun ada juga anak yang rewel. Tapi pada 

umumnya anak mudah beradaptasi 

11. Iya ada, program anak bisa bersosial ketika dalam pembelajaran anak diajak 

bermain peran, kerja kelompok maaupun berbagi dengan sesamanya. Dengan 

berkelompok anak akan berkomunikasi dengan temannya. 

12. Iya dan dilhat kemauannya anak 

13. Iya memiliki namun tidak semua anak 

14. Memberi kesempatan untuk menjelaskan  

15. Dengan bercerita dan bermain peran 

16. Menghargai anak 

17. Konfirmasi kepada orang tua atau home visit 

18. Disesuaikan dengan sentra atau area 

19. Iya, karena anak dilatih setiap hari 

20. Anak diberi kesempatan memilih kegiatan yang diinginkan 

21. Disesuaikan dengan sentra.  

22. Diberi ruang untuk pendekatan, anak didampingi. Selain itu anak pemalu diberi 

kesempatan untuk duduk dengan anak yang aktif sehingga membuat anak menjadi 

termotivasi 



23. Diberi kegiatan yang kreatif, misalnya dengan bermain atau menyusun puzzle, 

balok dll 

24. Iya disesuaikan dengan aspek perkembangan anak 

25. Kelompok sesuai dengan usia anak 

26. Ratio guru disekolah ini tidak sesuai dengan ratio anak. Seharusnya untuk tk 

jumlah pendidiknya dua karena anak didiknya banyak.  

27. Iya sesuai 

28. Iya, guru berusaha menyetting kelas supaya dapat digunan. Namun kadang tetap 

saja tidak bisa karena ruangan tk tidak luas disbanding dengan anaknya. Apabila 

anak sudah duduk dikursi masing-masing maka guru susah untuk berjalan karena 

ruangan yang sempit. 

29. Dengan perssiapan sentra 

30. Baik dan berusah kelihartan rapid an aman bagi anak 

31. Iya sudah. Supaya anak bisa kreatif, tidak bosan, dan akan belajar bersosialisasi 

32. Sentra seni dalam ruangan sedangkan sentraa bahan alam di aula 

33. Dengan meyediakan perpustakaan 

34. Anak kadang diajak keperpus dan kadang di dalam kelas 

35. Penataan alat maianan sesuai jangkauan anak  

36. Baik dan terbuat dari keramik 

37. Stop kontak jauh dari jangkauan anak 

38. Baik sesuai jangkauan anak.  

39. Iya karena diseuaikan tema untuk lukisan di dalam kelas. Sedangkan diluar kelas 

lukisannya permanen 

40. Iya disesuaikan dengan anak 



41. Letak setinggi anak supaya mudah dijangkau anak 

42. Iya, karena sesuai dengan jumlah anak 

43. Iya disama ratakan sesuai usia anak  

44. Iya sesuai    

 

Hasil observasi dari penulis. 

Variabel Sub Variabel Indikator Item Ya Tidak Keterangan 

Implementasi 

pengelolaan 

lingkungan 

kelas  

Prinsip – prinsip 

penataan lingkungan 

belajar 

1. Menciptakan 

lingkungan yang 

aman bagi anak 

1. Jumlah 

pendidik di 

setiap ruangan 

sesuai dengan 

jumlah anak 

 √ Jumlah 

anak di 

setiap 

ruangan 

tidak 

seimbang 

dengan 

ratio guru 

 2. Peletakan stop 

kontak jauh 

dari 

jaangkauan 

anak didik 

√   

 3. Keadaan lantai 

tidak membuat 

anak mudah 

jatuh 

√  Namun jika 

ada air 

sedikit saja 

tergenang 

maka lantai 

akan licin 

karena 

lantai 



ternuat dari 

keramik. 

 4. Letak lokasi 

Lembaga 

berdekatan 

dengan jalan 

raya 

√  Kendatipun 

dekat 

dengan 

jalan raya 

namun 

memiliki 

pagar dan 

satpam. 

2. Menciptakan 

lingkungan 

yang nyaman 

bagi anak  

1. Setiap ruangan 

memiliki 

ventilasi 

   

 2. Setiap ruangan 

memiliki 

penerangan 

untuk anak 

didik  

√  Setiap 

ruangan 

memiliki 

ventilasi 

dan lampu 

3. Mendukung 

anak untuk 

bereksplorasi 

1. Kegiatan yang 

dilakukan 

mengikuti 

keinginan 

anak bukan 

keinginan guru   

√   

 2. Guru 

mengamati 

anak ketika 

melakukan 

kegiatan di 

√   



dalam maupun 

di luar kelas 

4. Mendorong dan 

mendukung 

anak untuk 

dapat 

berinteraksi 

dengan 

lingkungannya 

1. Anak didik 

cepat 

beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

sekolah, 

teman- teman 

maupun guru 

√  Sebagian 

besar anak 

cepat 

beradaptasi 

namun ada 

juga anak 

yang sulit 

untuk 

beradaptasi. 

 2. Di lembaga 

memiliki 

program untuk 

mengembangk

an sosialisasi 

anak  

√   

5. Disesuaikan 

dengan tahapan 

perkembaangan 

anak  

1. Pembelajaran 

disesuaikan 

dengan usia 

anak 

√   

6. Memperhatikan 

karateristik 

pada anak, 

kemampuan 

anak, latar 

belakang 

keluarga, 

lingkungan 

bermain dan 

1. Anak didik 

memiliki rasa 

ingin tahu 

yang tinggi 

ketika 

mengikuti 

pembelajaran 

√   



budaya 

setempat anak 

didik 

 2. Guru dapat 

menanggapi 

anak didik 

yang suka 

bertanya atau 

yang aktif. 

√   

 3. Setiap 

pembelajaran 

guru berusaha 

membangun 

daya imajinasi 

anak. 

√   

 4. Guru memiliki 

rasa peduli 

terhadap anak 

yang memiliki 

budaya yang 

berbeda 

√   

7. Memperhatikan 

lingkungan 

bermain ( untuk 

individu dan 

kelompok) 

1. Guru berusaha 

menata  

lingkungan 

bermain anak 

√   

8. Membantu 

anak 

mengembangka

n 

1. Anak didik 

mampu 

bertanggung 

jawab untuk 

√   



kemandiriannya dirinya sendiri 

( memakai 

sepatu sendiri, 

membuka 

bekal sendiri, 

dll) 

  2. Anak didik 

mampu 

memutuskan 

suatu pilihan 

untuk memilih 

suatu kegiatan 

√   

9. Lingkungan 

yang ditata 

dengan rapid an 

semua mainan 

yang boleh 

dipakai anak 

ddisusun di rak 

dan dapat 

dijangkau oleh 

anak  

1. Lingkungan 

tertata rapi  

dan semua 

mainan dapat 

dijangkau 

anak 

√   

10. Lingkungan 

ditata sesuai 

dengan kondisi 

anak dan dapat 

mengembangka

n kepercayaan 

anak 

1. Guru dapat 

memotivasi 

anak yang 

pemalu, 

minder dan 

takut melalui 

penaataan 

lingkungan 

√   



11. Lingkungan 

yang penuh 

dengan 

tantangan tetapi 

aman dilakukan 

anak 

1. Guru 

menciptakan 

penataan 

lingkungan 

yang membuat 

anak merasa 

tertantang  

√   

12. Lingkungan 

yang difasilitasi 

dengan 

berbagai 

kegiatan dan 

tidak semata 

terfokus dengan 

kegiatan 

akademik. 

1. Guru mampu 

menciptakan 

kegiatan yang 

sesuai dengan 

aspek 

perkembangan 

anak didik 

√   

2. Penataan ruang 

belajar (indoor) 

1. Pengelompokan 

usia anak 

1. Lembaga 

mengelompo

kkan anak 

sesuai dengan 

usianya 

√   

1. Jumlah anak 

yang dilayani 

1. Perbandingan 

ratio guru dan 

anak didik 

seimbang 

 √  

2. Lamanya anak 

dilayani di 

Lembaga 

1. Lama anak 

dilayani sesuai 

dengan 

permendikbud 

nomor 146 

√   



tahun 2014 

3. Ruangan dapat 

digunakan oleh 

berbagai 

kegiatan 

1. Kegunaan 

ruangan dapat 

dipakai untuk 

berbagai 

kegiatan 

 √ Untuk 

ruang KB 

dapat 

digunakan 

untuk 

berbagai 

kegiatan 

namun 

untuk 

ruang TK 

tidak dapat 

digunakan 

untuk 

kegiatan 

yang lain.  

4. Penataan 

ruangan 

memfasilitasi 

anak bermain 

sendiri, 

kelompok kecil, 

dan kelompok 

besar 

1. Guru dapat 

menata 

ruangan untuk 

kegiatan anak 

√   

5. Penataan 

ruangan mudah 

dikontrol secara 

keseluruhan 

1. Guru berusaha 

menata 

ruangan 

sehingga 

mudah 

dikontrol guru 

√   



secara 

keseluruhan 

6. Sentra balok 

dan sentra 

bermain peran 

saling 

berdekatan 

1. Sentra baalok 

dan sentra 

bermain peran 

saling 

berdekatan 

 √  

7. Sentra seni dan 

sentra main 

bahan alam 

berdekatan  

1. Sentra seni 

dan bahan 

alam 

berdekatan 

 √  

8. Buku 

ditempatkan di 

setiap sentra 

1. Guru berusaha 

meningkatkan 

hobi anak 

suka membaca 

dengan 

menempatkan 

buku di setiap 

sentra 

√   

9. Ruangan dapat 

masuk cahaya 

dan ada 

sirkulasi udara 

1. Penataan 

ruangan terasa 

nyaman dan 

sejuk karena 

ruangan dapat 

masuk cahaya 

dan sirkulasi 

udara 

√   

10. Lantai tidak 

berbahan licin 

dan mudah 

1. Keadaan lantai 

tidak berbahan 

licin dan 

√   



dibesihkan mudah 

dibersihkan 

11. Stop kontak 

tidak mudah 

dijangkau anak 

1. Stop kontak 

jauh dari 

jangkauan anak 

didik 

√   

12. Pegangan pintu 

setinggi 

jangkauan anak 

1. Pegangan pintu 

disesuaikan 

dengan 

jangkauan anak 

didik 

√  Namun 

karena 

pintu 

model lama 

jadi anak 

didik 

membuka 

pintu harus 

dari dalam 

13. Dinding tidak 

dilukis 

permanen 

1. Lukisan 

dinding tidak 

dilukis 

permanen 

√  Lukisan di 

dalam kelas 

tidak 

permanen 

namun 

lukisan di 

luar 

ruangan 

permanen. 

1. Pemilihan 

furniture  

1. Meja, kursi 

sesuai ukuran 

anak 

1. Pemilihan 

meja atau 

kursi sesuai 

dengan ukuran 

anak  

√   

1. Locker dan 1. Pemilihan √   



buku-buku 

bacaan setinggi 

jangkauan anak 

loker dan 

buku-buku 

bacaan 

disesuaikan 

dengan ukuran 

anak didik  

2. Pengorganisasian 

belajar 

1. Jumlah anak 1. Luas ruangan 

disesuaikan 

dengan jumlah 

anak 

√  Untuk TK 

ruangan 

terlalu kecil 

disbanding 

jumlah 

anak. 

Untuk KB 

sesuai 

jumlah 

anak.  

1. Kelompok usia 

anak  

1. Pembelajaran 

disesuaikan 

dengan 

kelompok usia 

anak 

√   

2. Waktu belajar 

anak 

1. Frekuensi 

waktu belajar 

anak sesuai 

dengan 

permendikbud 

nomor 146 

tahun 2014.  

√   

  

 



Gambar ruangan di dalam ( indoor ) dan gambar di luar ruangan (outdoor) 

  

  

 

Loker anak diluar 

ruangan 

Lukisan dinding 

dalam ruangan 

Ventilasi 

ruangan 

Pintu 

ruangan 

Loker dalam 

ruangan 

Bak pasir dan 

bak air 



  

  

  

Lukisan luar dan 

tembok 
Penataan ruangan 

kelas TK 

Penataan ruangan 

kelas KB 

Kipas angin dalam 

ruangan 

Penataan ruangan 

kelas  

Dinding dalam 

ruangan  



 

 


