
PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR

Rita Mariyana, M.Pd

rita_upi@yahoo.co.id

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



Lingkungan Belajar 

 Dalam Kelas (In-door)

 Luar Kelas (Out-door)

 Fisik (Material)

 Non-Fisik (Immaterial)



Lingkungan Belajar 

 Fisik; kelengkapan material, ukuran luas, 
berat, arah, dan sebagainya. 

 Non-Fisik; pertimbangan rasa aman, minat 
dan rasa ingin tahu anak, kebebasan 
berekpresi, membangun percaya diri dan 
aktualisasi diri, kemampuan menyalurkan 
emosi, serta kegembiraan dan 
kesenangan anak 



 1) Area Balok, 2) Area Bermain Drama, 
3) Area Seni dan Musik, 4) Area 
Permainan Pasir dan Air, 5) Area 
Permainan Manipulasi, 6) Area Hewan 
dan Tumbuhan atau Area Sains, 7) 
Area Pengembangan Agama , dan 8) 
Area Matematika.

Lingkungan Belajar In-door



 Pengelolaan  ruangan sumber belajar 
atau tempat penyimpanan Alat 
Permainan Edukatif (APE), pengelolaan 
lemari dan loker anak, pengelolaan 
ruang istirahat anak, pengelolaan ruang 
makan anak, dan pengelolaan ruang 
tidur anak 

Lingkungan Belajar In-door



 (1) penataan lokasi kegiatan dengan berbagai 
sarananya, (2) penanganan pagar sekolah 
secara tepat, (3) pengelolaan tanah lapang, 
(4) perawatan dan penanganan permukaan 
tanah, (5) pembuatan naungan atau atap 
agar kegiatan tetap nyaman meskipun terik 
atau hujan, dan (6)  pengelolaan gudang 
outdoor untuk penyimpanan berbagai barang 
dan alat kegiatan.

Lingkungan Belajar Out-door



 Penempatan berbagai sarana bermain, 
pengelolaan kebun sekolah sebagai 
bagian dari tempat belajar anak, 
pengelolaan sarana untuk kegiatan 
pertukangan, pengelolaan untuk 
kegiatan penggunaan kegiatan 
transportasi, dan pengelolaan sarana 
untuk kegiatan pengembangan fisik 

Lingkungan Belajar Out-door



 tangga yang dipasang di tanah; 

 luncuran; 

 ayunan; 

 terowongan mini (misalnya: ban yang dikubur setengahnya) dan 
terowongan yang lebih panjang untuk merangkak; 

 kayu atau bangku rendah untuk dikangkangi atau dipanjat; 

 papan/board dengan pegas atau jembatan gantung yang rendah; 

 atap untuk rumah-rumahan; 

 tempat bangunan balok; 

 jalur untuk mainan yang ditarik/didorong dan ditunggangi; 

 tempat bermain pasir dan air; 

 lingkungan alamiah, seperti pohon, semak belukar, dan bunga.

Lingkungan Belajar Out-door



 Jalan untuk kendaraan 

 Area bermain pasir 

 Kolam renang atau area bermaian air 

 Kebun. 

 Kandang binatang outdoor 

Lingkungan Belajar Out-door


