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ABSTRAK 

 

Implementasi Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi kelas yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi hal-hal yang 

dapat mengganggu suasana kenyamanan kelas. Guru sebagai tenaga professional di tuntut 

mampu untuk mengelola kelas yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi ruang 

belajar yang optimal. Tindakan yang perlu dilakukan guru dalam meciptakan kondisi kelas 

diantaranya melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru anak secara 

timbal balik dan efektif, mengatur perlengkapan kelas dan tempat duduk anak serta 

melakukan perencanaan atau pesiapan mengajar. Maka tujuan untuk mengetahui 

bagaiamana Implementasi Pengelolaan Kelas di TK Ceria Bandar Lampung. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengmbarkan tentang implementasi pengelolaan 

kelas di TK Ceria dan menjadikan TK Ceria Bandar Lampung sebagai model pengelolaan 

kelas yang bisa di jadikan contoh dalam pengelolaan kelas yang baik. 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu 

pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara 

deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di 

saat sekarang, dimana peneliti ini memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi 

fokus perhatiannya untuk kemudian di jabarkan sebagaimana adanya. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implentasi Pengelolaan Kelas di TK Ceria 

Bandar Lampung di mulai dari penataan Sarana dan Prasarana bersifat fleksibel dan dapat 

di ubah-ubah sesuai dengan kegiatan anak yang akan di laksanakan, penataan dalam ruang 

kelas dibuat agar mudah di akses oleh anak sehingga mereka memiliki ruang gerak yang 

lebh leluasa, memiliki alat bermain untuk kegiatan belajar di tata dalam ruangan secara 

teratur, sehingga mudah diakses apabila di perlukan oleh anak. Di TK Ceria masih 

menggunakan cat kelas yang kurang terang, sehingga kelas terlihat redup, cahaya matahari 

di usahakan dapat masuk dengan baik melalui jendela dan ventilasi, namun sebaiknya 

jendela dan ventilasi di TK Ceria di tambah lagi agar cahaya dan udara masuk dengan 

maksumal agar ruangan kelas tidak terlihat gelap dan sedikit lembab di karenakan kurangnya 

jendela dan ventilasi yang kurang memadai. 
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MOTTO 

 

 

َلََنَِّريٱَتَبَاَزكََ هَِميَهَوَِريًساََۦَعهَٰىََعۡبِديََِۡنفُۡسقَانََٱوَزَّ  ١نِيَُكوَنَنِۡهَعٰ

Artinya : 

 

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, 

agar dia menjadi pemberi peringatan kepadanya seluruh alam” (QS. Al-Furqon: 1)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahanya. (Jakarta: Kalim, 2011). 

H.360 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul pada dasarnya merupakan bagian yang penting dalam sebuah bentuk tulisan 

ataupun karangan. Karena adanya judul membuat penulis lebih terarah, dapat memberikan 

gambaran dari semua isi yang terdapat didalamnya. Skripsi yang penulis buat berjudul               

“Implementasi Pengelolaan Kelas di TK Ceria Bandar Lampung” agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, akan 

dijelaskan terlebih dahulu pengertian istilah-istilah yang menjadi penegasan dalam judul 

penelitian ini, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian istilah-istilah yang menjadi 

penegasan dalam judul skripsi. Diantaranya:  

1. Implementasi 

Pelaksanaan atau implementasi dalam Kamus Besat Bahasa Indonseia 

diartikan sebagai pelaksana atau penerapan.
2
 Sedangkan menurut Fullan dalam 

Abdul Majid implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang 

suatu ide, progam atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai 

atau mengharaokan seuatu perubahan.
3
 

Implentasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi 

merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu 

                                                             
2
 Happy Elrais, Kamus Ilmiah Populer, (Bandung: Interes Media, 20015), h. 30 

3
 Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung: Interes 

Media, 2014), h. 6 
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Tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
4
  

2. Pengelolaan Kelas 

Menurut Amatembun dalam Supriyanto Pengelolaan kelas adalah 

upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta 

mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan.
5
  

Jadi dapat dimaknai Pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi kelas yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

hal-hal yang dapat menggangu suasana kenyamanan kelas. Guru sebagai 

tenaga professional di tuntut mampu untuk mengelola kelas yaitu menciptakan 

dan mempertahankan kondisi ruang belajar yang optimal. 

B. Latar Belakang Masalah 

Menurut Chairul Anwar pendidikan merupakan bagian penting dari 

kehidupan sekaligus membedakan manusisia dengan makhluk lainnya. Hewan juga 

“belajar” tetapi lebih di tentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar 

merupakan rangkaian kehiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang 

lebih berarti.
6
 Melalui pendidikan seseorang dapat di pandang terhormat, memiliki 

karir yang baik serta dapat bertingkah sesuai norma-norma yang berlaku, adanya 

perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan 

                                                             
4
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Implementasi Peningkatan Mutu 

Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 

189 
5
 A.Rofiq. 2009. Pengelolaan kelas. Direktorat jendral PMPTK. Malang 

6 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan sebuah Tinjauan Filosofis (Yogyakarta:Suka 

Press, 2014), h. 73. 
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sehingga banyak merubah pola pikir pendidik dari pola pikir awam dan kaku 

menjadi lebih modern.
7
 Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 

yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, yang berbunyi : 

 

َُٱيَۡسفَِعَ َوَََۡنِعۡهمََٱأُوتُوْاََنَِّريهََٱَءاَمىُوْاَِمىُكۡمَوَََنَِّريهََٱَّللَّ ت ٖۚ َُٱَدَزَجٰ  ١١َبَِماَتَۡعَمهُوَنََخبِيٞسََّللَّ

Artinya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-

Mujadalah : 11).
8
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada hakikatnya ialah pendidikan yang 

di selenggarakan dengan tujuan untuk memfasiitasi pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, Taman Kanak-

kanak memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan 

potensi secara maksimal, konsekuensinya lembaga Taman Kanak-kanak perlu 

menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan seperti: kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik.
9
 

Hakikatnya, diselenggarakan Taman Kanak-kanak dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, 

Taman Kanak-kanak memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 

kepribadian dan potensi secara maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

                                                             
7 Romlah, Pengaruh Motorik Halus dan Motorik Kasar Terhadap Perkembangan Kreatifitas Anak 

Usia Dini, Tadris : Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017. h. 1 
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Cordoba, 2013). h. 543. 
9
 Suyadi dan Maulidya, Ulfah, Konsep Dasar Taman Kanak-kanak, (Rosda Karya, Bandung, 2015), 

h. 17 
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pembiasaan dan pemberian stimulus pada saat kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran di TK hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan tahap 

perkembangan anak supaya pembelajaran dapat berjalan efektif.
10

 

Pembelajaran yang efektif merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh 

para pendidik. Persoalan yang muncul adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut 

sehingga diperoleh hasil yang optimal bagi perkembangan anak. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan menciptakan dan mengelola kelas yang menyenangkan bagi anak untuk 

melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Pengelolaan kelas menjadi salah satu 

prasyarat untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif.
11

 

Suasana ruang dapat mempengaruhi pengguna dan aktivitas. Suasana 

pendidikan yang tidak sehat juga dapat menghilangkan semangat belajar anak. 

Hurlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berfikir, bersikap maupun cara 

berperilaku. Minat menambah kegembiraan pada setiap kegiatan yang di tekuni 

seseorang. Bila anak-anak berminat pada suatu kegiatan, pengalaman mereka akan 

jauh lebih menyenangkan dari pada bila mereka merasa bosan.
12

  

Menurut Djama’an Satori menjelaskan implementasi kelas diartikan sebagai 

keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan 

                                                             
10 Fitriani, Ani, and H. Ahmad. "Managemen Pengelolaan Kelas Di Tk Kartika Ii-26  Bandar  Lampung." 

ThufuLA:  Jurnal  Inovasi  Pendidikan  Guru  Raudhatul Athfal 7.1 (2019), h. 93. 
11 Saputri, Nur Endah. "Penerapan Pengelolaan Kelas Pada Kelompok B Di Tk Anakqu." Pendidikan Guru 

Taman Kanak-kanak S-1 6.1 (2017), h. 161 
12 Hadriani Lingga Wasito, Peranan Desain Interior Taman Kanak-kanak, Jurnal Cendikia, Vol. 1, 

No. 1, Juni. 2013, h.31. 
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materiel yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efesien. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya 

jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Edmund, Emmer 

dan Carolyn Everston, pengelolaan kelas adalah tingkah laku guru yang dapat 

menghasilkan prestasi siswa yang tinggi karena keterlibatan siswa di kelas, tingkah 

laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan siswa lain dan waktu 

belajar yang efisien.
13

 

Menurut Salman Rusydie dalam bukunya yang berjudul Prinsip- Prinsip 

Manajemen Kelas mendefinisikan Manajemen (pengelolaan) kelas adalah segala 

sesuatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar 

mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasia ank untuk 

belajar dengan baik sesuai kemampuan mereka.
14 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi kelas yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi hal-hal 

yang dapat menggangu suasana kenyaman kelas. Guru sebagai tenaga professional 

di tuntut mampu untuk mengelola kelas yaitu menciptakan dan mempertahankan 

kondisi ruang belajar yang optimal. Pengelolaan kelas merupakan serangkaian 

tindakan yang di lakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas yang baik. 

Tindakan yang perlu di lakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas di antaranya 

melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru anak secara timbal 

                                                             
13

 M. Fadlillah, dkk, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini Menciptakan Pembelajaran Menarik, 

Kreatif dan Menyenangkan, (Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2014), h. 55. 
14

 Rusydie Salman, Prinsip – Prinsip Implementasi Kelas, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 25-

26.   
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balik dan efektif, mengatur perlengkapan kelas dan tempat duduk anak serta 

melakukan perencanaan atau persiapan mengajar.
15

  

Guru sebagai pengelola kelas harus mampu untuk merencanakan kegiatan 

yang akan dilakukan di kelas. Mengimplementasikan kegiatan yang di rencanakan 

dengan anak sebagai subjek dan objek, menentukan dan mengambil keputusan 

dengan strategi yang akan di gunakan dengan berbagai kegiatan di kelas, dan juga 

menentukan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang 

muncul. Guru juga menyusun strategi untuk mengantisipasi apabila hambatan dan 

tantangan muncul agar kondisi di kelas tetap dapat berjalan dengan baik. 

Dalam melakukan pengelolaan kelas guru akan menaruh perhatian bagi 

anak dan kelasnya. Guru akan mencermati kemampuan masing-masing anak 

sehingga guru mengetahui kemampuan anak pada tingkatan rendah sedang atau 

tinggi. Menciptakan interaksi yang baik antara guru dengan anak agar perhatian 

anak pada saat belajar tidak mudah dialihkan, dan guru dapat mengatur ruang kelas 

yang kondusif. 

Penataan lingkungan/ ruangan yang kondusif merupakan hal terpenting dari 

keberhasilan pembelajaran bagi anak usia dini. Ruang belajar erat kaitannya 

dengan lingkungan sekitar dimana ruangan berada. Lingkungan belajar atau 
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bermain adalah suatu kondisi baik berupa lingkungan fisik maupun yang bukan 

fisik yang menunjang kegiatan bermain ataupun belajar.
16

 

Warna merupakan unsur penting dalam tata ruang yang mampu 

mempengaruhi kondisi suasana hati dan emosi penghuni ruangan. Menurut 

Pile warna dapat menimbulkan kesan hangat maupun dingin. Hal tersebut 

berkaitan dengan penerapan warna pada ruangan maupun perabot yang 

berhubungan dengan kondisi psikologis yang diciptakan. Warna-warna hangat 

memberi kesan hangat secara fisik maupun emosional. Sedangkan warna-

warna dingin memberikan kesan resmi dan sejuk secara fisik.
17

 

Menciptakan ruang kelas yang nyaman dan menarik, maka upaya yang 

dapat dilakukan adalah salah satunya dengan pemanfaatan karya seni mural pada 

tembok-tembok ligkungan sekolah. Mural adalah cara menggambar atau melukis di 

atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. 

Lukisan berukuran besar pada dinding gedung Taman Kanak-kanak dengan 

pemanfaatan seni mural tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana media 

pembelajaran untuk memperkenalkan tema pembelajaran yang ada di Taman 

Kanak-kanak.
18

 

Menurut Karlen pencahayaan pada sebuah ruangan merupakan hal penting 

dalam ruang lingkup interior. Ini dikarenakan jika sebuah ruangan memiliki 
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pencahayaan yang baik akan membentuk kesan tersendiri atas ruang tersebut, 

menciptakan ruangan yang kondusif, serta menguatkan unsur warna didalamnya.
19

 

Dalam proses belajar mengajar di kelas guru mempunyai andil yang besar 

dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Guru menjadi ujung tombak 

pelaksanaan pendidikan, dimana guru berhadapan langsung dengan peserta didik 

sebagai sumber belajar, oleh karena itu guru di tuntut harus memiliki keterampilan 

dalam mengajar dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki seorang guru adalah keterampilan mengelola 

kelas atau implementasi kelas, mengingat tugas seorang guru adalah  mendidik 

siswa dan menciptakan kondisi belajar yang optimal sesuai tujuan pengajaran yang 

hendak di capai.
20

  

Menurut Wiyani “Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru sebagai 

seorang leader sekaligus manajer dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif 

untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar”.  Berdasarkan pendapat 

diatas sudah jelas bahwa pengelolaan kelas itu sangat penting dalam 

mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas. Disini peneliti ingin mengetahui 

lebih lanjut tentang pengelolaan ruang kelas. Menurut Bermawi&Arifin “Ruang 

kelas merupakan tempat pembelajaran berlangsung”. Kelas yang kondusif dapat 

tercapai apabila seorang guru sebagai manajer dapat mengelola ruang kelas secara 

baik. Selanjutnya Mutohar menjelaskan bahwa: Guru sebagai sebagai seorang 
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manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual berkaitan dengan 

planning, organizing, actuating, dan controling serta kemampuan sosial yang 

mengatur tentang hubungan manusiawi sehingga mampu menerapkan gaya 

kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi, yang dapat 

mendukung dalam pelaksanaan program yang dijalankan.
21

 

Pengelolaan Kelas PAUD merupakan proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif dan efesien, yang berpotensi pada perkembangan anak. Secara lebih khusus, 

kegiatan pengelolaan kelas anak usia dini yang dilakukan guru hendaknya di 

dasarkan atas pemahaman terhadap konsep belajar dan berorientasi pada 

perkebangan serta karakteristik anak usia TK. Keadaan ini akan memberikan 

kontribusi bagi anak secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya.
22

 

Jika makna pengelolaan kelas yang di tekankan pada permasalah tanggung 

jawab keterampilan guru, maka sesuai dengan firman Allah SWT di bawah ini : 

ٍةََخۡيٗساَيََسيََُفََمه اَيََسي٧ََََُۥيَۡعَمۡمَِمۡثقَاَلََذزَّ ََشّسٗ ة   ٨ََۥَوَمهَيَۡعَمۡمَِمۡثقَاَلََذزَّ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan) nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
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dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S Al-Zalzalah : 7-

8)
23

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sumiyati dan Sutri 

Wijayanti dalam Implementasi Kelas di Taman Kanak-kanak kelurahan Sukoharjo 

kabupaten Pati dimana dalam penataan dekorasi ruangan, pemilihan warna ruangan, 

sarana dan prasarana dikelas, dari kajian pustaka di atas hasil penelitian 

menyinggung tentang implementasi kelas akan tetapi penelitian ini berbeda dengan 

hasil penelitian di atas atau yang sudah ada, meskipun terdapat kemiripan, yang 

membedakan disini adalah peneliti akan menggali informasi dan membandingkan 

dengan teori tentang implementasi pengelolaan kelas tersebut
24

 

Adapun dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti hasil yang 

didapatkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pra Penelitian di TK Ceria Bandar Lampung 

No. Sub Indikator YA TIDAK 

1.  Penataan sarana dan prasarana dalam ruangan 

kelas mudah di akses oleh anak 
√  

2.  Alat bermain untuk kegiatan pengaman di atur 

dalam ruangan 
√  

3.  Pengunaan cat warna yang cerah, terang atau 

pastel dan tidak mudah luntur 
 √ 

4.  Cahaya matahari dapat masuk dengan baik di 

dalam kelas 
 √ 

5.  Pemanfaatan dinding kelas, menempelkan hasil 

karya dan media pembelajaran 

√  

Sumber: Hasil Observasi di TK Ceria Bandar Lampung.
 25 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di “TK Ceria Bandar Lampung” 

namun sebagian sudah terlaksana semua, hanya saja sarana prasana yang belum 

memadai serta pemilihan warna ruangan yang cenderung kurang terang dan ada 

beberapa yang perlu ditingkatkan seperti perlu perbaikan warna ruangan dan 

sarana prasana masih belum memadai. 

C. Fokus Penelitian  

Agar peneliti lebih terarah, maka peneliti perlu membatasi masalah yang 

akan dikaji dan memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan Implementasi 

Pengelolalan Kelas (indoor) di TK Ceria Bandar Lampung.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana “Implementasi Pengelolaan Kelas  

di TK Ceria Bandar Lampung?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Implementasi kelas di TK 

Ceria Bandar Lampung 

2. Menjadikan TK Ceria Bandar Lampung sebagai model pengelolaan kelas 

yang bisa di jadikan contoh dalam pengelolaan kelas yang baik. 

F. Signifikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti ada 2 (dua)  hal yang 

ingin dijadikan manfaat kepada beberapa pihak terkait: 

1. Manfaat   secara   teoritis   yang   memberikan   informasi   dan 

wawasan dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan beberapa 

manfaat, antara lain: 

a. Bagi guru kelas, sebagai bahan masukan dalam perbaikan 

implementasi pengelolaan kelas. 

b. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi dan perbaikan bagi 

penelitian berikutnya. 

G. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Israwati, dengan judul Pengelolaan Kelas Pendidikan Anak Usia Dini 

pada Kelompok B di Taman Kanak-kanak. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa perencanaan masih kurang karena sekolah tidak 



28 
 

 

merencanakan anggaran, pengorganisasian sudah baik karena tempat 

duduk sudah bervariasi, pelaksanaan sudah terlaksana karna sudah 

sesuai dengan metode, dan pengawasan masih kurang, disimpulkan 

bahwa pengelolaan ruang kelas kurang baik.
26

 

b. Sutri wijayanti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pengelolaan Kelas Di Kelompok A Tk Bintang Kecil Sukoharjo 

Kabupaten Pati” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

pengelolaan kelas di Kelompok A TK Bintang Kecil Sukoharjo 

Margorejo Kabupaten Pati terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilaksanakan meliputi 

meliputi persiapan Prota, Prosem, RPPM, RPPH, dan persiapan 

administrasi kelas. Pengorganisasian dilakukan oleh Kepala sekolah 

yaitu Kepala sekolah membagikan tugas kepada guru dengan cara 

memberikan pengarahan, kemudian memberi wewenang atau tanggung 

jawab kepada semua guru untuk mengelola kelas dengan baik sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal.
27

 

c. Ani Fitriani dan Cahniyo Wijaya Kusuma, dimana hasil implementasi  

pengelolah kelas yang digunakan  oleh  pendidik  di  TK  Kartika  II-26  

Bandar  Lampung adalah (1) penataan sarana dan prasarana ruangan 

disesuaikan dengan kegiatan yang akan di laksanakan (2) 

pengelompokkan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan anak 
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sehingga mereka memiliki ruang gerak yang lebih leluasa (3) Susunan 

meja kursi dapat berubah- ubah; pada waktu mengikuti kegaiatan, anak 

tidak selalu duduk kursi, tetapi dapat juga duduk di lantai/karpet, (4) 

Dinding dapat digunakan untuk menempel sarana yang dipergunakan 

sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak (5) Peletakan dan 

penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan 

fungsinya , (6) Kelas untuk anak TK perlu dirancang menyenangkan. (7) 

Cahaya matahari diusahakan dapat masuk dengan baik agar kelas tidak 

gelap.
28

 

Dari beberapa penelitian yang sudah ada terdapat kesamaan variabel yang 

akan diteliti yakni tentang Implementasi Pengelolaan kelas B, namun dari ke tiga 

penelitian diatas, terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini fokus terhadap 

bagaimana Implementasi Pengelolaan kelas di TK Ceria Bandar Lampung yang 

dimana pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal bersifat fisik. Adapun 

hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan kelas mencakup pengaturan 

sarana dan prasarana, pengaturan tempat duduk, serta pengaturan kelas. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik 

tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di saat sekarang, dimana 
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peneliti ini memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus 

perhatiannya untuk kemudian di jabarkan sebagaimana adanya. 

Menurut Cresswell penelitian kualitatif adalah metode-metode 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Cresswell menerangkan bahwa metodelogy kualitatif dapat di lakukan 

dengan fenomenologi, etnografi, naratif, dan studi kasus. Dalam penelitian 

ini digunakan strategi studi kasus karena sebagian dari penelitiam kualitatif. 

Cresswell mengatakan bahwa studi kasus merupakan pendekatan kualitatif 

yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas 

kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas melalui pengumpulan 

data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi 

atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, dan 

dokumen ) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.
29

  

Menurut Robert K. Yin studi kasus adalah suatu inquiri empiris 

yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas 

antara fenomena dan konteks yang tak tampak dengan tegas dan dimana 

multi sumber bukti di manfaatkan.
30

 

Implementasi Pengelolaan Kelas di TK Ceria signifikan di teliti 

menggunakan metode studi kasus mengingat implementasi pengelolaan 

kelas ini sangat perlu yang bertujuan untuk menciptakan suasana kelas dan 
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tata ruang yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar 

mengajar, serta ruangan kelas yang tertata dengan kondusif. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah yang 

dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti yaitu guru 

dan Kepala Sekolah TK Ceria Bandar Lampung 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan peneliti atau yang 

menjadi titik perhatian suatu peneliti. Objek peneliti ini adalah masalah 

yang di teliti yaitu “Implementasi Pengelolaan Kelas di TK Ceria Bandar 

Lampung”. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

proses melihat, mengamati, mencermati dan mencatat serta merekam 

perilaku secara sistematis dan gejala-gejala yang di selidiki untuk suatu 

tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.
31

 

Menurut Robet K.  Yin dengan membuat kunjungan lapangan 

terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan   untuk   
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observasi   langsung.   Dengan   berasumsi bahwa fenomena yang diminati 

tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi sosial yang relevan akan 

tersedia untuk observasi.  Observasi semacam itu berperan sebagai sumber 

bukti lain bagi suatu studi kasus.
32

 Adapun hal-hal yang di observasi adalah 

ruang kelas, keadaan sarana dan prasarana di dalam kelas, keadaan ruang 

kelas serta keadaan media pada dinding dalam kelas. Peneliti mencatat 

semua hal yang di perlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Pengamatan ini dilakukan dengan lembar observasi yang diisi 

dengan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil 

pengamatan. Lembar observasi ini dijadikan pedoman oleh peneliti agar 

saat melakukan observasi lebih terarah, terukur sehingga hasil data yang 

telah di dapatkan mudah di olah. 

b. Wawancara 

Menurut Susan Stainback mengemukakan dengan wawancara, maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian kualitatif, 

sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara 

mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview 

kepada orang-orang yang ada di dalamnya.33 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti akan mewawancari 
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guru kelas B, untuk memperoleh data tentang “Implementasi Pengelolaan 

Kelas di TK Ceria Bandar Lampung”. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peritsiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan hasil penelitian 

dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau 

didukung oleh sejarah pribadi dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat dan autobiografi.34 

Dokumentasi peneliti lakukan dengan melihat keterangan data 

jumlah dan keadaan sarana dan prasarana yang berada didalam kelas B, 

serta foto-foto keadaan didalam ruang kelas yang ada di TK Ceria  Bandar 

Lampung. 

5. Prosedur Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur analisa data 

yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang di 

peroleh melalui teknik pengumpulan data. Di jelaskan mengenai teknik 

yang di gunakan dalam mengambil data dan analisis data. Dari semua data 

yang telah di peroleh dalam penelitian baik saat melalukan observasi yang 

menggunakan kisi-kisi sebagai bahan acuan dan lembar observasi yang 

datanya tentang implementasi pengelolaan kelas. 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di 

perlukan.
35

 

Dalam kaitan ini peneliti mereduksi data-data yang telah di dapat dari hasil 

observasi dan wawancara dan di rangkum satu per satu agar memudahkan 

peneliti dalam memfokuskan data. Data yang tidak terkait dengan 

permasalah tidak di sajikan dalam bentuk laporan. 

b. Display Data 

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data Data-data yang berupa tulisan tersebut di susun kembali secara baik 

dan akurat untuk dapat memperoleh kesimpulan yang valid sehingga lebih 

memudahkan peneliti dalam memahami. Penyajian data salam penelitian 

berbentuk uraian yang singkat dan jelas. 

c. Verifikasi / Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang di harapkan adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah di teliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis dan 
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dapat menjadi teori jika di dukung oleh data-data yang lain. Analisi data 

yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada 

prosedur ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah di 

kumpulkan. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan 

pertanyaan yang telah di ungkapkan peneliti sejak awal. Dalam penelitian 

ini, berarti kesimpulan yang di dapatkan oleh peneliti yaitu implementasi 

pengelolaan kelas  di TK Ceria Bandar Lampung yang telah di peroleh dari 

data penelitian. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji 

kreabilitas. Uji kreabilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pemeriksaan 

keabsahan data di terapkan dalam membuktikan hasil penelitian dengan 

kenyataan yang ada dalam lapangan. Teknik keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah 

pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam 

bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Triangulasi ini 

di lakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang di dapat dengan metode 

interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai 

dengan informasi yang di berikan ketika di-interview.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Pengelolaan Kelas  

Implementasi Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal dan mengembalikannya 

bila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana kenyamanan kelas. Guru 

sebagai tenaga professional di tuntut mampu untuk mengelola kelas yaitu 

menciptakan dan mempertahankan kondisi ruang belajar yang optimal. Tindakan 

yang perlu dilakukan guru dalam meciptakan kondisi kelas diantaranya melakukan 

komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru anak secara timbal balik dan 

efektif, mengatur perlengkapan kelas dan tempat duduk anak serta melakukan 

perencanaan atau pesiapan mengajar.
36

 

Implementasi Kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur 

tata-laksana kelas diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan 

sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan 

mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. 

Menurut Djama’an Satori menjelaskan implementasi kelas diartikan sebagai 

keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan 

materiel yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efesien. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya 
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jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Edmund, Emmer 

dan Carolyn Everston, pengelolaan kelas adalah tingkah laku guru yang dapat 

menghasilkan prestasi siswa yang tinggi karena keterlibatan siswa di kelas, tingkah 

laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan siswa lain dan waktu 

belajar yang efisien.37 

Menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Manajemen Taman Kanak-

kanak mendefinisikan pengelolaan kelas merupakan penataan ruangan maupun 

pengorganisasian peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan program yang 

direncanakan akan membantu pencapaian standard kompetensi dan kompetensi 

dasar, serta tujuan pembelajaran secara optimal.
38

 

Menurut Salman Rusydie dalam bukunya yang berjudul Prinsip- Prinsip 

Manajemen Kelas mendefinisikan manajemem (pengelolaan) kelas adalah segala 

sesuatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar 

mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasia ank untuk 

belajar dengan baik sesuai kemampuan mereka.
39 

Pengelolaan kelas yang tidak efektif akan dapat memunculkan berbagai 

permasalahan dalam pembelajaran seiring dengan muncul dan meningkatnya 

perilaku anak yang tidak di inginkan. Oleh karena itu agar suasana kelas menjadi 
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kondusif, perilaku yang diharapkan dari anak meningkat, dan perilaku yang tidak di 

inginkan di perkecil maka guru perlu mengelola kelas secara professional.
40 

Peran guru dalam pengelolaan kelas sangat penting khusunya dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Karena secara prinsip, guru 

memegang dua tugas sekaligus masalah pokok yakni pengajaran dan pengelolaan 

kelas. Tugas sekaligus masalah pertama yakni pengajaran dimaksudkan segala 

usaha membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

B. Prinsip-Prinsip Implementasi Pengelolaan Kelas 

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam mengelola kelas adalah 

sebagai berikut:
41

 

a. Kurangi kepadatan pada daerah lalu lalang anak-anak beraktivitas. Daerah 

yang sering di lewati anak-anak seperti meja guru, bangku anak, area belajar 

kelompok, loker anak, dan lain-lain. Pisahkan area-area yang sering dilewati 

oleh anak-anak dan pastikan mudah di akses oleh anak.  

b. Materi pembelajaran dan perlengkapan anak harus mudah di akses agar dapat 

meminimalisir waktu persiapan dan perapian, serta mengurangi 

keterlambatan dan gangguan dalam beraktivitas.  

c. Posisi guru dapat dengan mudah melihat semua peserta didik. Tujuan utama 

dalam implementasi kelas adalah guru mampu mengontrol dan mengawasi 

semua anak dengan cermat di dalam kelas.  

                                                             
40

 Nur Endah Saputri, Penerapan Pengelolaan Kelas Kelompok B DI TK Anakku, Jurnal Pendidikan 

Anak usia Dini, vol. 2, No. 2, Juni 2017, h. 39-41   
41

 Ratna Pangastuti, Isnani Solichah, Studi Analisis Implementasi Pengelolaan Kelas di Tempat 

Penitipan Anak Khadijah Pandegiling Surabaya, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, VOL. 2, 

No. 2, Juni 2017, h. 39-41   



39 
 

 

d. Menata sarana dan prasarana di dalam ruangan harus di sesuaikan dengan 

kegiatan yang akan di laksanakan.  

e. Semua anak harus duduk pada tempatnya dan dapat melihat seluruh ruangan 

dengan mudah. Dengan kata lain dalam pembelajaran berlangsung pastikan 

tidak ada satupun anak yang terhalangi dalam mengikuti pembelajaran.  

f. Mengelola meja dan kursi anak harus bersifat fleksibel dan berubah-ubah 

sesuai dengan kebutuhan anak. Desain meja dan kursi harus membuat ruang 

gerak anak lebih bebas. Anak-anak juga tidak selalu duduk di kursi, namun 

anak juga dapat duduk di tikar atau karpet.  

g. Dinding kelas dapat di mamfaatkan untuk di tempelkan beberapa sumber 

belajar dan hasil kerja anak. Penempatan hiasan atau sumber belajar 

janganlah terlalu banyak agar tidak mengganggu atau mengalihkan perhatian 

anak.  

h. Peletakan alat permainan edukatif atau peraga haruslah diletakan sedemikian 

rupa sesuai dengan fungsinya, agar anak dapat bertanggung jawab, mandiri, 

dapat mengambil keputusan, dan mengatur peralatan mereka untuk di 

kembalikan pada tempatnya.  

i. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diletakkan di dalam kelas sehingga 

berfungsi apabila di perlukan oleh anak-anak.  

j. Suasana kelas yang hangat dan penuh semangat.  

k. Penggunaan media dan alat permainan edukatif yang menantang agar dapat 

meningkatkan gairah belajar anak.  
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l. Penggunaan media, gaya mengajar, dan pola interaksi guru yang bervariasi 

serta berinovasi.  

m. Guru yang kreatif dalam mengubah strategi apabila suasana kelas berubah 

menjadi tidak menyenangkan.  

n. Menekankan pada hal-hal yang bersifat positif , dan menghindari berpusat 

perhatian kepada anak tentang hal-hal yang bersifat negative.  

o. Mendorong anak untuk mengembangkan disiplin diri sendiri dengan memberi 

contoh dalam perbuatan guru sehari-hari.  

C. Indikator Pengelolaan kelas di Taman Kanak- kanak 

Adapun indikator Pengelolaan Kelas yang perlu di perhatikan menurut 

Ratna Pangastuti
42

 : 

a. Penataan sarana dan prasarana 

Kurangi kepadatan pada daerah lalu Lalang anak-anak beraktivitas 

daerah yang sering dilewati anak-anak seperti meja guru, bangku anak, area 

belajar kelompok, loker anak, dll. Pisahkan area-area yang sering dilewati 

oleh anak-anak dan pastikan mudah di akses oleh anak.  

b. Ruang bermain anak  

Alat bermain untuk kegiatan pengaman diletakkan didalam kelas 

sehingga berfungsi apabila diperlukan oleh anak-anak. Terbuat dari bahan 

yang aman dan sehat bagi anak (tidak berjamur, tidak kasar yang 

menimbulkan luka, tidak berkarat, tidak beracun dan tidak berbau). 
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c. Penggunaan cat/warna 

Warna atau cat merupakan unsur penting dalam tata ruang yang 

mampu mempengaruhi kondisi suasana hati dan emosi penghuni ruangan. 

Menurut Pile warna dapat menimbulkan kesan hangat maupun dingin, hal 

tersebut berkaitan dengan penerapan warna pada ruangan maupun perabot 

yang berhubungan dengan kondisi psikologis yang diciptakan. Warna-

warna hangat memberi kesan hangat secara fisik maupun emosional, 

sedangkan warna-warna dingin memberikan kesan resmi dan sejuk secara 

fisik. 

d. Ventilasi dan Pengaturan Cahaya 

Ventilasi dan pencahayaan kelas yang baik sangatlah menjamin 

Kesehatan bagi anak-anak, apalagi masa anak-anak adalah masa 

berkembang maka ventilasi dan pencahayaan di kelas perlu menjadi 

perhatian dan sorotan dalam mengelola kelas. Jendela harus cukup besa 

radar anak-anak mudah menghirup udara segar yang banyak mengandung 

O2 (Oksigen) dan juga anak-anak harus mampu melihat ruang kelas dengan 

sangat jelas karena adanya peneangan yang cukup. Cahaya harus datang dari 

sebelah kiri, cukuo terang tetapu tidak menyilaukan. 

e. Dinding kelas 

Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk di tempelkan beberapa 

sumber belajar dan hasil karja anak. Penempatan hiasan atau sumber belajar 

janganlah terlalu banyak agar tidak mengganggu atau mengalihkan 

perhatian anak. 
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D. Penataan Ruang Kelas Implementasi Pengelolaan Kelas 

Penataan ruangan memperhatikan kebebasan anak bergerak dengan 

memperhatikan :
43

 

a. Kelompok anak usia ( bayi, balita, prasekolah)  

b. Jumlah anak yang akan dilayani, kebutuhan gerak setiap anak 3m di luar 

yang terpakai loker dan furniture lainnya.  

c. Lamanya anak dilayani di lembaga Taman Kanak-Kanak.  

d. Dapat di gunakan oleh berbagai kegiatan.  

e. Antar ruang kegiatan di batasi oleh loker setinggi anak saat berdiri agar 

dapat di observasi oleh guru secara menyeluruh.  

f. Penataan ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, kelompok kecil, dan 

kelompok besar, aman, bersih, nyaman dan mudah di akses oleh anak yang 

berkebutuhan khusus.  

g. Mudah untuk di control (dapat di pantau secara keseluruhan)  

h. Sentra balok dan sentra main peran saling berdekatan.  

i. Sentra seni dan sentra main bahan alam berdekatan.  

j. Buku di tempatkan di setiap sentra atau di tempat tertentu yang mudah di 

jangkau semua anak. 

k.  Sentra music dan gerak lagu di tempat pijakan sebelum main dimaan semua 

anak berkumpul.  

l. Sentra di susun lebih fleksibel agar dapat di rubah sesuai dengan kebutuhan. 
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m. Cahaya, sirkulasi udara, seni tari, lantai/karpet bebas dari kutu, jamur dan 

debu.  

n. Penggunaan cat tembok dan kayu tidak mudah luntur saat di pegang anak.  

o. Lantai tidak berbahan licin dan harusnya mudah di bersihkan.  

p. Stop kontak tidak mudah di jangkau anak.  

q. Pegangan pintu sejangkauan anak, kecuali pintu pagar setinggi jangkauan 

orang dewasa.  

r. Dinding sebaiknya tidak di lukis permanen, warna perabot dan dinding 

menggunakan warna natural.  

s. Bebas dari asap rokok, bahan pertisida dan toxin.  

t. Bebas dari bahan yang muda terbakar atau rapuh.  

E. Ruang Lingkup Implementasi Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan 

terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan , serta dapat 

memotivasi siswa untuk be;lajar dengan baik sesuai kemampuan mereka. Secara 

garis besar pengelolaan kelas meliputi dua hal yakni :  

a. Pengelolaan yang menyangkut siswa/peserta didik  

Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul pengelolaan 

siswa/peserta didik adalah pengaturan suasana belajar di sekolah 

sedemikian rupa sehingga setiap siswa mendapat pelayanan menurut 

kebutuhan dan mencapai hasil pendidikan yang maksimal secara efektif 

dan efisien.
44
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Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa guru sebagai seorang 

pendidik harus memiliki karakteristik dari anak didiknya agar apa yang di 

butuhkan oleh mereka dalam belajar dapat terpenuhi . selain itu dalam 

pengelolaan kelas Taman Kanak-Kanak haruslah berorientasi pada 

karakteristik perkembangan anak usia dini.  

Pemahaman guru tentang karakteristik anak akan bermamfaat dalam 

upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa bimbingan pertama yang di berikan 

kepada anak antara lain :45 

b. Mengorganisasi Anak  

Anak-anak yang baru pertama kali masuk sekolah biasanya masih 

terbawa oleh kebiasaan atau ritme kehidupan di rumah. Untuk hal tersebut guru 

melakukan organisasi terhadap anak dan orang dewasa lain sehingga terbentuk 

suatu sistem kerjasama yang baik antar anak dengan orang dewasa atau guru. 

Anak-anak juga perlu di bantu untuk belajar mempelajari berbagai interaksi 

sosial yang positif yang akan mereka butuhkan. Dalam pengorganisasian 

anak dikelas dilakukan dengan :  

1. Pengelompokan anak  

Melalui pengelompokan yang dilakukan guru, anak dapat 

bekerja lebih baik dari pada bekerja sendiri, anak dapat saling 

belajar dari reaksi masing-masing anak, bahkan mereka dapat 

belajar melalui model yang di tunjukan oleh anak lain. Dari satu 
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kelompok terdapat 4 sampai 5 anak, dengan seperti itu anak akan 

lebih mudah memperoleh responden verbal dan fisik dari guru.  

2. Open Grouping  

Dalam open grouping, anak memilih kelompok berdasarkan 

minat. Dalam tipe ini anak di tuntut untuk dapat mengantisipasi 

kegiatan yang di ikitinya, yakni merencanakan pilihannya, serta 

memilih suatu kegiatan dari kegiatan-kegiatan lainnya.  

3. Paired Grouping (pengelompokan secara berpasangan)  

Dalam pengelompokan ini anak bekerja sejenak dengan anak 

lain dan saling membantu. Dengan demikian diharapkan semua anak 

saling belajar dan mengajar karena mereka setiap anak memiliki 

kekuatan dan kebutuhan satu sama lain saling melengkapi. 

4. Multi Groping  

Dalam kelompok ini terdiri dari beberapa anak yang usianya 

bervariasi. Dalam kelompok ini anak di harapakan saling membantu, 

yang besar melindungi yang kecil, berbagi, membimbing, dan saling 

mengajarkan sesuatu.  

5. Pemamfaatan anak dalam proses mengajar yang lebih luas  

Didalam kelas manapun, sebaiknya anak mendapat kesempatan 

beberapa tanggung jawab yang merupakan tugas dalam kelas misalnya 

menyimpan atau meletakkan kembali pada tempatnya alat 

permainanatau materi yang baru saja di pergunakan serta tetap 

menjaga kebersihan dan kerapihan kelas.  
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a) Taat Laksana Kelas  

Taat laksana kelas dipusatkan dalam aturan di dalam kelas. 

Masing-masing guru seringkali mempunyai cara pendekatan, 

prioritas yang berbeda dalam melaksanakan tugasnay dalam 

kelas.  

b) Batasan terhadap lingkungan  

Sesuatu yang harus dilakukan untuk membatasi tingkah laku 

anak yang berlebihan. Misalnya membantua anak agar ia 

menjadi orang yang di terima lingkungannya, membantu 

anak membedakan tingakah laku yang dapat diterima dan 

tidak diterima.  

6. Pengelolaan Lingkungan Fisik  

Pengelolaan lingkungan belajar pada level TK atau 

prasekolah diantara pembagian paling popular adalah membagi 

lingkungan belajar kedalam dua bagian besar yaitu :
46

 

a. Pengelolaan lingkungan dalam kelas (Indoor)  

Kelas yang baik merupakan lingkungan belajar yang bersifat 

menantang dan merangsang anak untuk belajar, memberika rasa 

aman dan kepuasaan kepada anak dalam mencapai tujuan 

belajarnya.  

Ruang kelas anak prasekolah biasanya merupakan kelas yang 

diorganisasikan sesuai dengan pusat-pusat kegiatan. Masing-masing 
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pusat kegiatan memiliki program tertentu. Pusat kegiatan tersebut 

selalu berorientasi pada anak sebagai pusat bukan orang dewasa. 

Setiap kali diharapkan agar anak selalu aktif dalam mengikuti 

individualnya.  

Pengelolaan kelas meliputi penataan ruangan maupun 

pengorganisasian peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan progam 

yang di rencanakan akan membantu pencapaian standrar kompetensi 

dan kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran secara optimal. 

Untuk itu hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan kelas 

adalah sebagai berikut:
47

 

a) Penataan Sarana dan Prasarana ruangan di sesuaikan dengan 

kegiatan yang akan di laksanakan. 

b) Pengelompokkan meja dan kursi di sesuaikan dengan 

kebutuhan anak sehingga mereka memiliki ruang gerak yang 

lebih leluasa, sususan meja kursi dapat berubah-ubah pada 

waktu mengikuti kegiatan, anak tidak selalu duduk di kursi 

tetapi dapat juga duduk dilantai/karpet. 

c) Dinding dapat di gunakan untuk menempel Sarana yang 

dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiataan 

anak, tetapi jangan terlalu banyak agar tidak mengganggu 

perhatian anak. 
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d) Peletakkan dan penyimpanan alat bermain di atur untuk 

pembiasaan yang ingin di capai seperti kemandirian, tabffubf 

jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur Kembali 

peralatan dan sebagainya. 

e) Alat bermain untuk kegiatan pengaman di atur di dalam 

ruangan sehingga dapat berfungsi apabila di perlukan oleh 

peserta didik. 

f) Kelas untuk anak TK perlu di rancang menyenangkan, 

warna-warna terang dan riang sangat disukai anak. Akan 

tetapi jangan terlalu ramai warna karena dapat mengalihkan 

perhatian anak. 

g) Cahaya matahari di usahakan dapat masuk dengan baik agar 

kelas tidak gelap. 

b. Perabot 

Pengaturan perabot dan alat permainan disimpan di loker 

khusus ntuk menyimpan alat permainan, anak-anak 

mengelompokkan terlebih dahulu berdasarkan jenis dan bahan 

permainan yang kemudian dimasukkan ke dalam box lalu diletakkan 

dalam loker. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses perabot dan 

alat permainan. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan alat 

permainan yang hendaknya mempertimbangkan aspek kemudahan 
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untuk dimanfaatkan oleh anak sehingga pada saat melakukan 

aktivitas, anak dapat memperoleh alat dengan mudah dan di atur.
48

  

Perabot merupakan kebutuhan penting bagi penyelenggaraan 

TK. Jenis dan ukuran perabot disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaksanaan pendidikan dan anak didik TK. Perabot-perabot (meja, 

kursi, rak untuk alat pendidikan, dan rak simpan untuk barang milik 

anak didik) tersebut hendaknya dicat dengan warna muda yang 

menarik atau dengan pelitur biasa.  

Adapun ukuran-ukuran perabot yang direkomendasikan 
49

yaitu:  

1. Meja anak berukuran p = 120 cm, l = 75 cm, dan t = 47-50 cm.  

2. Kursi anak berukuran p = 32-35 cm, l = 27-30 cm, dan t = 30 cm. 

3. Rak untuk alat pendidikan berukuran p = 150 cm, l = 40 cm, dan t 

= 65 cm. 

4. Rak simpan barang milik anak didik (loker) merupakan rak besar 

yang berkotak-kotak. Adapun ukuran tiap-tiap kotak tersebut, 

yaitu p = 30 cm, l = 30 cm, d = 35 cm, dan t = ± 100 cm (tiga 

tingkat).  

5. Ketinggian meja/rak untuk kegiatan yang dilakukan sambil berdiri 

adalah sekitar 60 cm.  

6. Tinggi jangkauan anak terhadap perabot rata-rata 121 cm, 

maksimal 133 cm.  
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Ukuran perabot yang salah akan menimbulkan 

ketidaknyamanan. Selain itu, sebaiknya perabot yang akan dipakai 

menggunakan material yang aman dan tidak mempunyai bentuk 

ujung yang runcing dan lancip karena hal ini berbahaya untuk anak-

anak. Perabot juga harus memiliki daya tarik, dalam perancangan ini 

harus mempunyai ciri khas tersendiri bagi anak
50

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Warna 

Warna yang Mendukung Kebutuhan Anak usia prasekolah 

dalam sebuah ruang adalah ruang yang mampu memberikan suasana 
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hangat, nyaman, bebas, rangsang, dan aman, sehingga mereka dapat 

beraktivitas, berimajinasi dengan bebas, memperoleh motivasi dan 

inspirasi dalam setiap kegiatannya melalui suasana ruang yang 

mereka rasakan dan baik untuk perkembangan psikologisnya. 

Warna-warna yang mendukung kebutuhan anak dalam sebuah ruang 

seperti tersebut di atas, agar program kegiatan dapat berjalan dengan 

baik dan perkembangan anak optimal. 

Warna-warna yang dibutuhkan untuk menunjang 

perkembangan tersebut di atas adalah warna yang dapat memberikan 

suasana aman, hangat, nyaman, bebas dan rangsang. Warna-warna 

pastel dengan intensitas yang berbeda-beda dapat menunjang 

suasana ruang ruang tersebut di atas. Warna pastel aman dalam arti 

warna tidak menyilaukan, membuat mata cepat lelah, 

menyenangkan, tidak menakutkan dalam arti warna dapat 

memotivasi anak untuk beraktifitas, bergembira dan kreatif
51

 

F. Fungsi Implementasi Pengelolaan Kelas 

Sebagaimana implementasi pada umumnya, implementasi Pendidikan Anak 

Usia Dini juga menerapkan fungsi – fungsi implementasi yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Beberapa fungsi implementasi 

tersebut sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning)  
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Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari implementasi 

Taman Kanak-Kanak. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan 

pemikiran yang sistematis terkait dengan apa yang akan di capai, kegiatan 

yang harus dilakukan, langkah – langkah, metode dan pelaksanaan yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang di 

rumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi ke depan.  

Perencanaan disini mencakup perencanaan tempat duduk peserta 

didik, perencanaan RPPH yang akan digunakan, perencanaan media 

pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pertama 

perencanaan tempat duduk peserta didik, dalam menentukan tempat duduk 

peserta didik harus mempertimbangkan ukuran tubuh peserta didik dan 

kenyamanan peserta didik. Dalam menentukan formasi tempat duduk 

peserta didik, guru menyesuaikan dengan materi, metode dan pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian tingkat fokus siswa dan 

pandangan siswa. Tujuan dari perencanaan tempat duduk tersebut supaya 

peserta didik lebih fokus dan semangat dalam belajar.
52

 

b. Pengorganisasian (Organiting)  

Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam 

implementasi implementasi, termasuk implementasi Taman Kanak-Kanak. 

Tujuan dari dilakukannya pengorganisasian adalah untuk membantu stake 

holders Taman Kanak-Kanak, khususnya pendidikan Taman Kanak-Kanak 

dan staf Taman Kanak-Kanak dalam bekerja sama secara efektif di KB. 
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TK/RA untuk mencapai tujuan KB, TK/RA. Biasanya kepala Taman 

Kanak-Kanak akan membuat struktur organisasi KB, TK/RA untuk 

menggambarkan tugas, kewenangan, tanggung jawab dan garis kerjasama 

antara kepala Taman Kanak-Kanak, pendidik Taman Kanak-Kanak dan staf 

Taman Kanak-Kanak. Pengeorganisasian merupakan tahap kedua dalam 

implementasi pengelolaan kelas, yang mencakup pengorganisasian tempat 

duduk peserta didik, pengorganisasian RPPH yang digunakan, 

pengorganisasian media yang digunakan dan pengorganisasian media 

pembelajaran. 

Pertama, pengorganisasian tempat duduk peserta didik, formasi 

tempat duduk yang digunakan adalah formasi tradisional, formasi lingkaran, 

formasi liter U, dan formasi seminar.
53

  

Kedua, pengorganisasian RPPH yang digunakan, pengorganisasian 

dalam pembuatan RPPH ini harus sesuai dengan kalender sekolah.  

Ketiga, pengorganisasian media pembelajaran, dalam 

pengorganisasian media pembelajaran dibuat sesuai dengan tema dan 

subtema pada RPPH, media harus aman digunakan peserta didik, tidak 

berbahaya, dan tidak mudah rusak.
54

  

Keempat, pengorganisasian metode pembelajaran, dalam 

pengorganisasian pembelajaran pada implementasi pengelolaan kelas, guru 
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harus membuat sebuah metode pembelajaran harus menarik, 

menyenangkan, mudah diingat, dan tidak mudah bosan.
55

 

c. Penggerakan/Pelaksanaan (Actuating)  

Fungsi ketiga dalam implementasi adalah pergerakan/pelaksanaan 

(actuating). Pergerakan/pelaksanaan merupakan fungsi implementasi yang 

cukup luas serta sangat terkait dengan sumber daya manusia yang pada 

akhirnya pergerakan/pelaksanaan merupakan pusat sekitar aktivitas 

implementasi.  

Pergerakan/pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan supaya 

perencanaan dan pengorganisasian terlaksana. Pelaksanaan pengaturan 

tempat duduk, pelaksanaan RPPH, pelaksanaan media pembelajaran, dan 

pelaksanaan metode pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditentukan diatas.
56

 

d. Pengawasan (Controlling)  

Pada kegiatan pengawasan, kepala Taman Kanak-Kanak memikul 

tanggung jawab untuk menilai, menyimpulkan, dan menetapkan sudah 

sejauh mana tujuan KB, TK/RA tercapai dan sudah sejauh mana 

kemampuan pendidik Taman Kanak-Kanak serta staf Taman Kanak-Kanak 

untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan 

dapat dilakukan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak selama ataupun sesudah 

berlangsungnya perencanaan dan pengorganisasian, dan salah satu hasil 

pengawasan tersebut mungkin akan melahirkan rencana yang baru atau di 
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sempurnakan maupun dapat menimbulkan perubahan terkait dengan 

pemberdayaan sember daya. 

G. Tujuan Implementasi Pengelolaan kelas 

Tujuan Implementasi Kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan  

pendidikan, baik secara umum maupun khusus. Secara umum tujuan 

implementasi kelas adalah penyediaan fasilitas yang membantu siswa agar dapat  

belajar  dan  bekerja  serta  mampu menciptakan  suasana sosial yang  dapat 

memberikan kepuasaan, kedisipilinan, mampu mengembangkan kognitif, afektif,  

dan  inspirasi  siswa. 
57

 

Sudirman menjelaskan bahwa implementasi kelas bertujuan sebagai berikut: 

a. Mengupayakan pengajaran agar  dapat  dilakukan secara maksimal sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

b. Sebagai upaya memberi kemudahan bagi guru dalam melihat, mengamati 

setiap kemajuan atau perkembangan  yang  telah  dicapai  oleh siswa setelah  

mengalami proses pembelajaran. 

c. Memberi kemudahan bagi guru dalam mengetahui dan memberikan solusi   

atas permasalahan yang bersifat urgen untuk dapat didiskusikan di kelas   

sebagai upaya melakukan perbaikan pengajaran di masa yang akan datang. 

d. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.  
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e. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi pembelajaran.  

f. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung 

dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, 

emosional, intelektual siswa dalam kelas.  

g. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.  

Dari  pendapat  di  atas  menjelaskan bahwa implementasi  kelas  mengandung arti  

sebagai upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif, menyenangkan pada siswa saat berada di kelas sehingga menjadi suatu 

lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengekplorasi potensi yang  

dimiliki sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Kemudian dengan  implementasi 

kelas  diharapkan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian tujuan khusus dari pelaksanaan implementasi kelas dibagi menjadi dua aspek 

yaitu dilihat dari aspek siswa dan aspek guru. Tujuan implementasi kelas dilihat dari aspek 

siswa  sebagai  berikut:  

a. Membantu siswa dalam memotivasi untuk mengembangkan sikap 

bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sehingga diharapkan 

dapat membantu mengontrol diri sendiri. 

b. Dengan adanya implementasi kelas yang dilakukan guru diharapkan dapat    

meberikan bimbingan kepada siswa agar dapat berprilaku sesuai dengan    

peraturan yang berlaku di sekolah atau di kelas, sehingga  siswa dapat 

memahami ketika guru memberikan teguran terkait dengan pelaksanaan  
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disiplin tata tertib baik di sekolah maupun di kelas akan dianggap sebagai   

suatu peringatan untuk tidak dapat mengulangi prilaku yang salah tersebut 

dengan penuh tanggung jawab. 

c. Membangkitkan siswa untuk dapat meningkatkan prilaku tanggung jawab 

atas tugas-tugas atau kegiatan yang diberikan oleh guru.
58

 

H. Hakikat Taman Kanak-kanak 

1. Pengertian Taman Kanak-kanak (TK) 

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu bentuk Pendidikan anak 

usia dini, yaitu anak yang berusia empat sampai dengan enam tahun. Pada 

hakikatnya, TK adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan seluruh kepribadian anak, serta 

mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang Pendidikan selanjutnya.
59

  

2. Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan Anak Usia Dini pada hakikatnya ialah pendidikan yang di 

selenggarakan dengan tujuan untuk memfasiitasi pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, Taman Kanak-Kanak memberi 

kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara 

maksimal.
60

 Oleh karena itu lembaga pendidikan untuk anak usia dini perlu 
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menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik.
61

 

Taman Kanak-kanak adalah bentuk kegiatan dari Pendidikan Anak usia 

Dini (PAUD) yang sangat penting karena menumbuhkan dan mengembangkan 

seluruh potensi anak sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar yang 

sesuai dengan tahap perkembangannya agar anak memiliki kesiapan memasuki 

pendidikan selanjutnya. Pertumbuhan dan juga perkembangan merupakan suatu 

proses alami yang terjadi dalam setiap siklus kehidupan manusia, dimulai sejak 

anak dalam kandungan sampai akhir hayatnya.
62 

Peningkatan pemeliharaan kesehatan bagi anak-anak sangat penting, karena 

kualitas anak sangat dipengaruhi oleh kesehatan selama masa tumbuh kembang anak. Anak 

yang sehat bisa belajar dengan baik. Sehingga pendidikan kesehatan sangat strategis 

ditanamkan pada usia dini mengingat pada usia ini relatif belum terbentuk sikap dan 

perilakunya sehingga akan lebih mudah menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat 

dibanding orang dewasa.
63  

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan jembatan antar lingkungan 

keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu sekolah dasar dan lingkungan 

keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu sekolah dasar dan lingkungan 
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lainnya. Menyadari akan pentingnya hal tersebut maka memberikan layanan 

pendidikan sejak dini sangat diperlukan.
64

 

3. Perkembangan Anak Usia Dini 

Pertumbuhan memilki perbedaan dengan perkembangan, pertumbuhan 

terkait dengan perubahan fisik pada individu, pertumbuhan fisik pada anak usia dini 

memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan fisik motoriknya. Adapun 

perkembangan anak usia dini yaitu:
65

 

f. Perkebangan Bahasa 

Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi dimana pikiran dan 

perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau symbol untuk mengungkapkan 

sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, 

lukisan, dan mimic muka. 

g. Perkebangan Moral  

Moral berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai ataubtata cara 

kehidupan. Nilai-nilai moral itu seperti: seruan untuk berbuat baik kepada orang 

lain, memlihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara 

hak orang lain, larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras 

dan berjudi. 

h. Perkembangan fisik dan motorik  
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Kemampuan fisik motorik pada anak usia dini terbagi menjadi dua yaitu 

kemampuan fisik motorik kasar dan halus. Kemampuan motoric kasar 

mendeskripsikan Gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh 

anggota tubuh yang di pengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan fisik 

motorik halus mendeskripsikan Gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau 

Sebagian anggota tubuh tertentu yang di pengaruhi oleh kesempatan untuk belajar 

dan berlatih.
66

 

i. Perkembangan Sosial – Emosional 

Perkembangan Sosial Emosional anak usia dini terkait dengan 

kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengerkspresikan 

perasaanya terhadap diri sendiri dan orang lain. Seperti manusia dewasa, anak usia 

dini, termasuk yang masih bayi adalah makhluk sosial. 

j. Perekbangan Kognitif 

Perkembangan Kognitif anak prasekolah bersifat kreatif, bebas, dan 

fantastis. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu dan jangkuan mental 

mereka tentamg dunia mereka terus berkembang. Anak prasekolah berada dalam 

tahap pra-operasional dalam perkembangan kecerdasan kata-kata, bayangan, dan 

gambaran.
67

 

4. Karateristik Anak Usia Dini 

Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan memiliki 

karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. masa usia dini merupakan 
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masa keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan anak 

berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Usia dini merupakan 

masa awal kehidupan anak dan merupakan masa terpenting dalam rentang 

kehidupan seorang individu.68 

Menurut Aisyah Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara 

fisik, sosial, moral dan sebagainya. Karakteristik anak usia dini antara lain; 1) 

memiliki rasa ingin tahu yang besar, 2) merupakan pribadi yang unik, 3) suka 

berfantasi dan berimajinasi, 4) masa paling potensial untuk belajar, 5) menunjukkan 

sikap egosentris, 6) memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, 7) sebagai 

bagian dari makhluk sosial.
69

 

Selain itu menurut Eliyawati menguraikan karakteristik anak usia dini 

adalah: (1) Anak bersifat unik, (2) anak bersifat egosentris, (3) anak bersifat 

energik, (4) anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak 

hal, (5) anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang, (6) anak mengepresikan 

perilakunya secara relatif spontan (7) anak senang dan kaya dengan fantasi atau 

daya khayal, (8) anak masih mudah frustasi, (9) anak masih kurang pertimbangan 

dalam melakukan sesuatu, (10) anak memiliki daya perhatian yang pendek, (11) 

anak bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, (l2) anak 

semakin menunjukkan minat terhadap teman.
70
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