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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

berkah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
buku ini sesuai dengan kebutuhan arah pendidikan yang 
diharapkan. 

 Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, akan 
meningkat pula pola lingkungan hidup. Seperti halnya dua mata sisi 
kita memandang, satu sisi mengenai profesi satu sisi  lagi 
pendidikan dan pelatihan, Semuanya menarik para ahli dibidang 
masing-masing yang terkait dalam desain dan interior. Profesi ini 
terus berjalan, mengikuti jejak teknologi, dengan produk baru dan 
memberikan layanan kepada profesi desain dan interior akan 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 

Sesuai dengan perkembangan optimal dan seimbang anak 
usia dini bermula dari kurikulum yang menarik dan dikendalikan 
dalam suasana yang riang dan gembira. Belajar sambil bermain 
adalah aktifitas alami bagi anak usia dini. Apabila aktifitas bermain 
dikonfirmasikan dengan suasana desain interior kelas yang 
merangsang pembelajaran serta membuka wawasan dan 
komunikasi bersama orang dewasa yang berpengetahuan, anak-
anak dapat mencapai perkembangan yang optimal suasana yang 
kelas yang menyenangkan. 

 Buku ini ditulis bertujuan membantu orang tua dan 
guru/pendidik anak usia dini menyediakan bahan pengajaran dan 
pembelajaran serta memotivasi proses pembelajaran anak-anak. 
Buku ini memberikan gambaran aktivitas perkembangan anak-anak 
secara menyeluruh berupa bentuk  model pembelajaran di setiap 
sentra-sentra, area-aera, kelompok, ataupun TPA. 

Bahan dari buku ini adalah hasil usaha mengumpul 
pengalaman  guru PAUD dan mengaitkan dengan pengetahuan, 
juga bantuan  mahasiswa/i PAUD angkatan 2015 FKIP UNRI yang 
merancang desain interior kelas untuk anak usia dini model sentra, 
area, kelompok dan taman penitipan anak, menyusun elemen 
dinding, elemen lantai, elemen atap, dan furnitur serta 
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menyediakan  bahan-bahannya untuk keperluan desain interior 
kelas untuk anak usia dini. 

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari 
yang diharapkan. Untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila 
saran dan koreksinya disampaikan kepada penulis untuk 
penyempurnaan dari karya tulis ini. Diharapkan kegiatan 
pembelajarannya pada desain interior kelas anak usia dini dapat 
membantu dan bermanfaat bagi Anda memahami materi-materi 
ini secara utuh dan menyeluruh. Atas perhatiannya penulis 
ucapkan terima kasih. 

 
 

Pekanbaru,   November  2018 
 

Penulis 
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BAGIAN 1 
KONSEP DESAIN INTERIOR KELAS 

 
 
1. Desain Interior Kelas Anak Usia Dini 

Penataan ruang dalam sebuah bangunan sering juga disebut 
dengan desain interior. Penataan yang dilakukan biasanya 
disesuaikan dengan kebutuhan sipenghuninya. Hal inididasarkan 
pada dasar manusia untuk perlindungan, disamping itu sebuah 
desain interior juga mempengaruhi pandangan, suasana hati. 
Desain interior juga mempelajari perancangan suatu karya seni 
yang ada di dalam suatu bangunan dan digunakan untuk 
memecahkan masalah manusia. Desain interior berkenaan dengan 
perencaana, penataan,menata, dan merancang ruang-ruang didalam 
sebuah bangunan agar menjadi sebuah tatanan fisik yang dapat 
memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk sarana bernaung dan 
berlindung. Sentra bahan alam adalah sentra dengan bahan dan alat 
main yang digunakan merangsang organ-organ sensorimotor anak 
bekerja untuk mengenal, mengeksplorasi, dan menemukan 
pengetahuan atau konsep yang berkaitan dengan benda-benda yang 
ada disekitarnya. Keadaan fisiknya memenuhi kebutuhan dasar dan 
perlindungan, mempengaruhi bentuk aktivitas dan memenuhi 
aspirasi kita dan mengekspresikan gagasan yang menyertai 
tindakan kita, desain interior juga mempengaruhi pandangan, 
suasana hati, dan kepribadian kita. Sentra memiliki tujuan untuk 
memberikan pengalaman pada anakdalam bereksplorasi dengan 
berbagai alat dan bahan. Pada ruang sentraanak dapat bermain 
sambil belajar sehingga dapat menunjukkan kemampuan-
kemampuan dalam berekplorasi dan bereksprimentasi. Melalui 
bereksplorasi dan bereksperimen anak kepekaan terhadap 
pengetahuan sehingga tumbuh motivasi dan kepercayaan diri dalam 
belajar yang akhirnya akan dapat menumbuhkan ide-ide kreatif 
anak. 

Pendidikan anak usia dini menurut UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 
dinyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
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pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut”.Memberikan rangsangan kepada anak-
anak tidak hanya dengan pembelajaran tetapi juga diiringi dengan 
desain-desain yang sesuai dengan anak usia dini agar suasana hati 
anak merasa tenang dan tentram ketika mengikuti pembelajaran 
didalam kelas. Adapun beberapa masalah yang dilihat di lapangan 
seperti masalah dengan ruangannya. Di ruangan usia 3-4 tahun 
(kelompok bermain) memiliki ruangan yang sangat besar dengan 
jumlah anak hanya 7 orang sedangkan diusia 4-5 tahun atau disebut 
dengan TK A memiliki ruangan lebih kecil dari ruangan KB 
dengan jumlah anak 19 orang. Di lembaga yang dibuat memiliki 
ruangan yang cukup besar untuk anak belajar dan bermain sehingga 
tidak seimbang untuk ukuran ruangannya. Pencahayaannya 
menggunakan tiga hingga empat buah bola lampu sedangkan 
lembaga sebaiknya menyediakan satu atau dua bola lampu saja, 
karena sudah memiliki sebuah bangunan dengan jendela yang 
cukup banyak sehingga pencahayaannya pun sudah terang. Setelah 
itu, masalah pada fasilitas yang digunakan tidak memakai AC 
tetapi menggunakanudara yang alami, hanya jendela untuk 
pencahayaan dapat digunakan untuk masuknya udara  ke dalam 
kelas. Keadaan ruang kelas terlalu kecil tidak seimbang dengan 
luas kelasnya terlalu serta ruang geraknya terbatas.Kondisi 
penataan ruangan terlihat tidak menarik dan tidak teratur, desain 
gambar terlalu tinggi tidak bisa dijangkau anak, dan interior yang 
digunakan seperti meja terlalu besar sehingga memakan banyak 
tempat yang seharusnya jika ditukar menjadi meja lipat akan lebih 
memperluas ruangan bagi guru dan anak.  

Menyadari akan pentingnya desain interior kelaspada anak usia 
dini serta pentingnya di sentra-sentra untuk diterapkan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran, maka perlunyamembuat 
rancangan interior kelas yang akan menunjang kebutuhan anak dan 
mengembangkan aspek perkembangan anak melalui sentra bahan 
alam, sentra imtaq, sentra keaksaraan, sentra cooking, sentra 
persiapan, dan sentra seni diharapkan dari rancangan desain interior 
kelas ini dapat menjadi referensi bagi sekolah maupun orang yang 
ingin membangun sekolah.Oleh karena itu, agar anak dapat 
melaksanakan proses pembelajaran dengan nyaman maka perlu 
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dukungan dari ruangan kelas. Seperti pencahayaan ruangan, warna, 
dan furnitur ruangan. 

 
2. Manfaat desain interior kelas 

Desain adalah sebuah rancangan, gambaran untuk 
merencanakan sesuatu bentuk benda dan konsep suatu rencana. 
Desain interior adalah suatu proses pembentukkan ruang dalam 
dengan cara memanipulasi volume ruang serta pengelolaan 
permukaan kelas, arsitektur dan desain produk. Interior artinya 
kegiatan penataan terhadap benda-benda atau perabot yang ada 
didalam ruang. Agar benda-benda tersebut dapat menciptakan 
suasana yang menarik, indah dan nyaman bagi si penghuni ruang 
tersebut, maka perlu dilakukan penataan. Hal tersebut dilakukan 
supaya  ruang- ruang interior dalam bangunan menjadi  tatanan 
fisik yang dapat memenuhi kebutuhan dasar akan sarana untuk 
bernaung dan berlindung. Menentukan langkah sekaligus mengatur 
bentuk aktivitas kita. Memelihara aspirasi kita dan 
mengekspresikan  ide-ide yang menyertai segala tindakan kita, 
mempengaruhi penampilan, perasaan, dan kepribadian kita. Oleh 
sebab itu, maksud dan tujuan desain interior adalah untuk 
memperbaiki fungsi, memperkaya mengenal estetika dan 
meningkatkan aspek psikologis dari ruang interior. 

Perencanaan atau penataan yang dilakukan  bertujuan untuk 
menyusun secara teratur bagian-bagian menjadi satu tatanan yang 
dengan maksud-maksud tertentu. Dalam penataan  interior elemen-
elemen yang dipilih ditata menjadi pola tiga dimensi atau sesuai 
dengan fungsi, karakter, estetika, dan perilakunya penghuni ruang.  
Hubungan antara elemen-elemen yang terbentuk dari pola-pola ini 
pada akhirnya menentukan kualitas visual dan kecocokan fungsi 
suatu  ruangan interior, dan mempengaruhi bagaimana kita 
memahami dan menggunakan ruang interior  lantai, dinding, dan 
langit-langit tidak sekedar menandai adanya ruangan. Bentuk 
konfigurasi dan pola bukaan jendela dan pintu juga mengisi ruang 
tersebut dengan kualitas spasial atau arsitektur tertentu. Elemen-
elemen desain interior  ruang-ruang interior dalam bangunan 
dibentuk oleh elemen-elemen yang bersifat arsitektur dari struktur 
dan pembentuk ruangnya dan membentuk pola tatanan ruang-ruang 
interior.  
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Kerangka elemen-elemen utama dari desain interior dengan 
menggunakan elemen-elemen ini kita akan mengembangkan, 
memodifikasi dan memperindah ruang-ruang interior dan 
membuatnya dapat dihuni, cocok dari segi fungsi menyenangkan 
dari segi estetika dan memuaskan dari segi psikologis. Cara kita 
memilih dan memanipulasi elemen-elemen tersebut menjadi pola-
pola spasial, visual, sensori  akan mempengaruhi tidak hanya 
fungsi dan penggunaan sebuah ruang tetapi juga kualitas yang 
diekspresikan oleh bentuk dan gayannya. 

Sebagai perpanjangan dari bagian perencanaan, desain dalam sebuah 
interior merupakan hal yang penting untuk menciptakan hirarki 
visual untuk membantu dalam penekanan ruangan yang digunakan untuk 
ruang membaca. Desain interior yang bersifat kontemporer ditandai 
dengan adanya variasi dan fleksibilitas atas ruangannya, namun 
keberhasilan dari hal tersebut ditentukan dari kesederhanaan dan kejelasan 
dalam penekanan setiap ruangan yang menjadi tujuan utamanya. 

Penataan ruang kelas dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
elemen-elemen interior seperti dinding, lantai, loteng dan furnitur 
dengan memanipulasi melalui pemanfaatan warna, bidang atau 
tekstur. Sehingga dapat memenuhi perannya sebagai lingkungan belajar 
anak. Pemanipulasian ruangan dilakukan dengan tujuan agar anak selalu 
tertarik dan terstimulasi untuk mau belajar sehingga perkembangan 
anak dapat optimal. Menurut Deborah T. Sharpe yang mengatakan 
bahwa “Anak usia prasekolah umumnya lebih menyukai warnadaripada 
bentuk (colordominance) dan warna dapat digunakan sebagai dasar 
stimulasi”. 

Agar kondisi otak anak selalu dalam keadaan yang 
menyenangkan, maka bermain sebagai bentuk kegiatan belajar di 
taman kanak-kanak merupakan bermain yang kreatif dan 
menyenangkan (tidak menimbulkan rasa takut pada diri anak). 
Untuk mendukung kegiatan tersebut haruslah disediakan sarana yang sesuai 
dengan kebutuhan dan minat anak. Secara luas diketahui bahwa warna 
mempunyai pengaruh kuat terhadap suasana hati dan emosi 
manusia. Secara fisik sensasi-sensasi dapat dibentuk dari warna-
warna yang ada. Lilian Verner mengatakan bahwa “...warna secara 
psikologis mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak”. 

Dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, peran warna 
interior sangat penting, karena dengan komposisi warna tertentu 
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dapat diciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat 
meningkatkan kualitas proses belajar anak. Suasana yang 
menyenangkan dalam konteks desain interior kelas di taman kanak-kanak 
adalah suasanan yang timbul dari perpaduan bentuk, warna, dan tekstur yang 
diekspreikan pada inter elemen-elemen interior seperti dinding, lantai, dan 
plafon. Secara psikologis penataan dari elemen-elmen tersebut dapat 
memberi motivasi belajar atau rangsangan kepada anak didik 
sehingga menunjang perkembangannya. Dari beberapa unsur 
desain tersebut warna adalah unsur terpenting dan keberhasilan 
sebuah desain interior. Karena dengan adanya warna akan bisa 
dihadirkan berbagai keinginan atau suasana  didalam ruangan 
tersebut. Oleh karena itu, desain interior kelas harus mampu 
menciptakan ruang yang berkualitas, baik secara psikologis maupun secara 
operasional sehingga anak-anak didalamnya dapat melaksanakan 
program kegiatannya sacara aman, nyaman, dan berkembang 
dengan optimal. Bahan-bahan dan alat-alat main yang digunakan di 
sentra bahan alam memungkinkan organ-organ sensorimotor anak 
bekerja untuk mengenal, mengeksplorasi, dan menemukan 
pengetahuan atau konsep yang berkaitan dengan benda-benda yang 
ada disekitarnya. 

Anak berkesempatan mengenal sifat-sifat benda, mengamati, 
menyentuh, memegang, merasakan teksturnya, juga menemukan 
pengalaman-pengalaman konkret tentang kejadian dan hubungan 
sebab-akibat melalui interaksi dengan bahan-bahan dan alat-alat. 
Sentra bahan alam memang disediakan untuk memfasilitasi 
dorongan ingin tahu anak pada benda-benda. 

Anak usia dini sejak masa paling awal kehidupannya adalah 
peneliti. Anak usia dini selalu ingin tahu, terus meneliti, dan 
membutuhkan pengalaman-pengalaman konkret. Sentra bahan alam 
memfasilitasinya melalui bermacam-macam kegiatan main. Anak 
bisa bermain isi atau tuang air ke ember, baik dengan gelas dan 
corong maupun dengan hand-pump, menghasilkan gelembung busa 
sabun dengan alat pengocok, atau memindahkan air dengan spons. 
Anak juga bisa bermain finger painting dengan bahan dari tepung 
maizena, main ublek, bereksperimen bentuk-bentuk geometri atau 
bentuk apapun dalam imajinasinya dengan playdough, melukis 
dengan kuas, bermain pasir dengan eksperimen alat-alat ukur dan 
lain-lain. 
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Tak heran, kegiatan-kegiatan main itu berisiko membuat 
anggota tubuh atau pakaian anak-anak menjadi basah atau 
belepotan. Oleh sebab itu, permainannya dinamakan “messy play”. 
Sentra bahan alam memberi kesempatan anak-anak bereksplorasi 
seluas-luasnya, kalau perlu dengan risiko basah atau belepotan. 
Tapi, pada saat yang sama, risiko itu sekaligus juga menjadi 
peluang untuk membangun sikap tanggungjawab, memahami 
aturan main dan mengerti konsekuensi perbuatan melalui 
pengalaman-pengalaman main yang konkret. Anak-anak belajar 
mengenal batasan-batasan, aturan, konsekuensi, dan karena itu 
belajar mengontrol diri, sikap serta gerakan. Anak-anak yang 
mendapat giliran bermain di sentra bahan alam, terutama yang 
masih kelompok bermain dan TK-A, selalu membawa pakaian 
ganti. Namun, ketika sudah memasuki TK-B mereka biasanya tidak 
memerlukan pakaian ganti, karena gerakan-gerakan dan sikap-
sikap mereka sudah terkontrol. 

Mereka mengerti, ada konsekuensi bila terlalu asyik dan tidak 
dapat mengontrol diri saat “messy play”. Bisa-bisa kesempatan 
bermain dengan permainan yang “kering” menjadi berkurang, atau 
bahkan tidak ada lagi. Permainan yang “kering” itu antara lain 
menyendok dan menuang jagung dengan alat takar berbagai 
ukuran, menggambar dengan krayon/pensil warna pada kertas, 
menyetrika baju-baju dengan setrika mainan dan lain-lain. 

Begitulah kekayaan fasilitas pembelajaran dalam sentra bahan 
alam, meskipun bahan-bahan dan alat-alat mainnya cukup 
sederhana. Anak-anak berkesempatan belajar tentang konsep-
konsep dasar matematika dan sains, sekaligus membentuk sikap-
sikap positif yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka saat 
dewasa. Mereka belajar mengenal dan memahami secara logis 
aturan main dan batasan-batasan serta belajar menjalankannya. 
Mereka juga membangun keterampilan sosial selama berinteraksi 
dengan teman-teman bermain. Tak kalah pentingnya, sentra bahan 
alam juga membangun kekuatan otot-otot motorik  kasar anak,  
yang dibutuhkan antara lain untuk bisa memegang alat tulis dan 
menulis. 

Di dalam sentra bahan alam ada harmoni pembangunan otot-
otot dasar kehidupan anak usia dini, yang tidak boleh dilewatkan 
selama periode usia emas (golden age). Sebab, pembangunan otot-

6 
 



otot dasar kehidupan itu pada hakikatnya adalah pembangunan 
struktur otak, yang 80 persennya selesai pada periode usia dini. 
Kegiatan-kegiatan bermain seperti di atas bisa saja diulang pada 
usia berapa saja, tapi tidak pernah ada kesempatan kedua untuk 
membangun struktur otak. 

Permainan yang disediakan di sentra bahan alam mencakup 
segala sesuatu yang dapat menstimulasi perkembangan syaraf-
syaraf pada kelima panca indera anak.  Ada macam-macam tepung, 
biji-bijian, macam-macam alat dari berbagai ukuran, air, api, 
warna, rempah-rempah untuk melatih indera penciuman anak, dan 
bahan-bahan lainnya yang bersumber dari alam. Dengan adanya 
berbagai macam benda dan bahan yang digunakan, dapat 
membantu anak mengembangkan imajinasi dan gagasannya. 
Sehingga tahap main sensorimotornya dapat mencapai tahap paling 
rumit, yaitu tahap empat. 

Karena itulah, di sentra bahan alam anak sering terlihat 
bermain kotor atau yang sering disebut ‘messy play’. Hal ini 
normal, dan harus dilalui oleh anak agar anak mengenal bersih dan 
rapi. Seperti dua sisi mata uang, ada kotor ada bersih, ada basah 
ada kering, ada panjang ada pendek, ada panas ada dingin, dan 
sebagainya. Jika orang tua ingin mengajarkan anak tentang bersih, 
maka kenalkan dulu dengan kotor. 

 
3. Sudut Pandang dari Aspek Perkembangan 

1. Agama dan moral 
Anak mengetahui bahan alam adalah ciptaan tuhan, 
membaca doa sebelum kegiatan. 

2. Kognitif 
Anak mengetahui macam-macam tanaman, melihat 
huruf/abjad. 

3. Sosial emosional 
Anak bergantian saat kegiatan dalam pembelajaran bahan 
alam dan  membaca buku. 

4. Bahasa 
Anak mulai membaca buku, mendengarkan instruksi guru, 
dan berinteraksi dengan temannya di dalam proses 
pembelajaran. 
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5. Motorik 
Anak bermain bahan alam seperti pasir dan biji bijian 
menggunakan tangan. 

6. Seni 
Anak membuat berbagai bentuk dari pasir dan biji bijian, 
menanam tanaman seperti bunga. 
 

4. Tujuan Desain Interior Kelas Model Sentra Pada Anak 
Usia Dini 

a. Agar guru dapat mengetahui besarnya ruangan sesuai 
dengan jumlah anak. 

b. Untuk menambah wawasan guru dalam penerapan setiap 
sentra. 

c. Agar guru dapat mengetahui bahwa pencahayaan yang 
alami itu lebih baik. 

d. Untuk mengetahui agar anak nyaman dengan suasana kelas 
yang dingin dapatditambahkan dengan menggunakan AC. 

e. Supaya anak terbiasa bijaksana dalam suatu peristiwa, 
mengenal cara memasak, dan  mengenal bentuk dan warna.  

f. Untuk mengetahui kebutuhan desain interior untuk KB, 
TPA, dan TK 

g. Untuk mengetahui model media di sentra-sentra. 
h. Untuk mengetahui alat dan bahan perancangan di sentra-

sentra.  
i. Untuk mengetahui cara merancang interior ruangan KB, 

TPA, dan TK 
j. Untuk pengembangan fungsi, pengayaan estetis dan 

peningkatan psikologi ruang interior.  
1. Untuk mengetahui metode desain yang digunakan untuk di 

sentra-sentra. 
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BAGIAN 2 
DESAIN INTERIOR SENTRA COOKING 

 
 

1. Model Pembuatan Desain Interior Kelas Untuk Sentra 
Cooking 

Cooking class adalah kegiatan sentra memasak sederhana 
tentang proses bagaimana mengolah bahan mentah menjadi matang 
dan menghidangkan makanan dari awal sampai akhir dalam 
mengembangkan pengetahuan dan potensi yang ada pada diri anak 
tersebut. Kegiatan ini juga mengasah kreativitas dan estetika anak, 
jika anak diajak untuk menghias dan cara menyajikan makanan 
sebelum dihidangkan. Sentra cooking kaya dengan pengalaman 
unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains 
yang menyenangkan. Di sentra cooking anak belajar konsep 
matematika, sains, alam, dan sosial sehingga menunjang 
perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan 
juga seni serta nilai agama. 

Sentra memasak yang dilaksanakan sejak usia dini sangat 
bermanfaat bagi anak untuk mengembangkan seluruh potensi yang 
ada pada diri anak. Menurut Bartono, dkk (2006) menyatakan 
bahwa memasak adalah membuat suatu bahan mentah menjadi 
matang dengan tujuan agar dimakan sesuai dengan naluri manusia, 
dengan kata lain mengolah bahan mentah menjadi matang dan siap 
dihidangkan dengan maksud tertentu. Menurut Sukerti (2008), 
tujuan dari cooking class adalah belajar membuat makanan itu 
lebih mudah dicerna dalam perut, meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan tentang seni memasak, melatih mengolah makanan 
dengan berbagai teknik, mengetahui cara membuat makanan itu 
aman dikonsumsi. Menurut Iskandar (2005) dalam teori cooking 
class memiliki istilah sebagai dasar teknik memasak sederhana. 
Istilah dasar memasak juga melatih gerak tangan seseorang dalam 
seni memasak.Setelah mengetahui pengertian sentra cooking, maka 
desain dinding yang dibuat untuk ruang kelas anak TK B sesuai 
dengan sentra untuk meningkatkan kemampuan anak dari berbagai 
aspek perkembangan.  

Desain ruang kelas merupakan salah satu yang harus 
diperhatikan karena suasana dekorasi atau hiasan dapat membuat 
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anak merasa nyaman dan betah berada di kelas. Salah satu yang 
bagian dari desain yang harus kita perhatikan ialah mendesain 
dinding ruangan kelas. Dinding merupakan bagian sari interior 
yang posisinya di tengah/mengelilingi/membentuk ruang yang 
dipasang secara vertikal dengan fungsi sebagai pembatas ruang 
baik antar ruang dalam maupun ruang luar. Terdapat empat jenis 
utama dinding yakni dinding struktural, dinding bangunan, dinding 
pembatas atau boundary dan dinding penahan. Desain dinding 
merupakan hal yang harus kita perhatikan, nantinya melalui 
dinding akan terlihat bagaimana suasana kelas tersebut. Dalam 
mendesain dinding kita juga perlu memperhatikan penataan warna, 
tekstur, dan penyesuaian yang sesuai dengan tema dan usia anak. 
Setelah mengetahui pengertian sentra cooking, maka desain 
dinding yang dibuat untuk ruang kelas anak TK B sesuai dengan 
sentra untuk meningkatkan kemampuan anak dari berbagai aspek 
perkembangan.  

 
2. Contoh Desain Kelas Untuk Ruang Kelas Sentra Cooking 

Class 
a. Elemen Dinding 

Prinsip penataan desain dinding 
1. Membuat anak merasa aman dan nyaman. 
2. Tema sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 
3. Mendukung anak berinteraksi dengan lingkungannya. 
4. Mengembangkan kemandirian, lingkungan yang ditata 

dengan rapi, semua mainan boleh digunakan anak, 
membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan 
menyimpan kembali tanpa meminta bantuan kepada 
guru. 

5. Mengembangkan kepercayaan diri anak, lingkungan 
yang ditata sesuai dengan kondisi anak yang penuh 
dengan tantangan tetapi aman dapat menumbuhkan 
kreatifitas anak dalam melakukan sesuatu.  

Bahan dan alat yang digunakan 
• Bahan: 

1. Kardus bekas 
2. Kertas origami 
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3. Kertas duplex 
4. Karton warna 
5. Kertas manila 
6. Gambar-gambar yang sesuai dengan tema  

• Alat: 
1. Cutter 
2. Gunting   
3. Penggaris 
4. Lem tembak 
5. Lem fox 
6. Penghapus 
7. Pensil 

 
Langkah-langkah mendesain dinding 
1. Ambil kertas dupex, lalu potong berbentuk kubus sesuai 

dengan ukuran ruangan yang kita inginkan. 
2. Bentuk ventilasi, jendela, dan pintu dari kardus yang 

sisinya lebih panjang, lalu potong  sesuai dengan pola 
dengan menggunakan cutter. 

3. Hias dinding dengan menggunakan warna dasar yang 
cerah agar ruangan terlihat lebih luas dan sejuk. 
Menggunakan kertas manila putih sebagai warna dasar 
dalam ruangan dan dinding diluar ruangan 
menggunakan keras manila berwarna hijau muda agar 
suasana lebih hidup.  

4. Setelah diberi warna dasar, kemudian berikan ornamen-
ornamen yang sesuai dengan tema.Mengangkat tema 
dari sentra cooking yaitu “Sarapan Pagiku”. Jadi pada 
sentra ini, membuat ornamen-ornamen yang bertema 
tentang  sarapan pagi yang sehat bagi anak. 
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Gambar 2.1. Gambar elemen dinding “sarapan pagiku” 

 
5. Kemudian susunlah ornamen-ornamen tersebut sesuai 

dengan penataan yang sesuai dengan tahapan usia dan 
buatlah dengan rapi dan menarik. 
 

b. Desain Lantai 
Lantai adalah tempat dimana anak berpijak, dan anak sering 

melakukan aktivitas di atas lantai. Karena anak sering melakukan 
akitivitas di atas lantai, maka lantai perlu di tata sedemikian rupa 
sehingga anak nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Desain lantai 
juga harus disesuaikan dengan sentra yang ada, kita harus memilih 
bentuk lantai yang sesuai dan bersih, harus ada keindahannya, 
memiliki daya tahan, dan memiliki pelapis lantai seperti karpet dan 
lain sebagainya.  

Langkah-langkah mendesain lantai 
1. Ambil kertas manila berwarna putih sebagai warna 

dasar lantainya. 
2. Kemudian kertas manila tersebut diberi garis-garis 

berwarna silver untuk membuat desain lantai tampak 
lebih nyata. 

3. Kemudian sebagai alas bagi anak dibuat karpet disetiap 
sudut dan disetiap anak melakukan kegiatan. Karpet 
dibuat dengan menggunakan kain bekas yang sesuai 
dengan tema pelajar anak dan sesuai dengan sentra 
anak. 
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c. Desain Atap 
Atap merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi sebagai 

penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan 
hujan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan. 
Atap merupakan bagian penting pada konstruksi bangunan karena 
berada diatas untuk menutupi seluruh bagian bangunan. Ada 
beberapa bentuk desain atap yang dapat digunakan sebagai 
referensi diantaranya ialah: 

1. Bentuk atap pelana 
Atap ini merupakan bentuk yang dianggap paling aman karena 

pemeliharaannya mudah dalam hal mendeteksi apabila terjadi 
kebocoran. Atap pelana terdiri dari dua bidang miring yang ujung 
atasnya bertemu pada satu garis lurus yang biasa kita sebut 
bubungan. Sudut kemiringan antara 30-45 derajat. 

2. Bentuk atap perisai (limasan) 
Bentuk atap ini penyempurnaan dari bentuk atap pelana, yang 

terdiri atas dua bidang atap miring yang berbentuk trapesium. Dua 
bidang atapnya berbentuk segitiga dengan kemiringan yang 
biasanya sama. 

3. Bentuk atap kombinasi pelana+perisai 
Bentuk atap ini adalah kombinasi atau gabungan dari atap jenis 

pelana dan perisai. Ada juga yang menyebut jenis atap ini sebagai 
atap tenda patah atau atap joglo. 

4. Bentuk atap datar 
Modelnya bidang datar memanjang horizontal biasanya dipakai 

untuk atap teras. Atau bahkan digunakan untuk membuat taman 
diatas rumah. Atap bentuk ini paling susah perawatannya terutama 
dalam masalah mendekteksi kebocoran. Yang perlu diperhatikan 
dalam merencana atap ini adalah memperhitungkan ruang sirkulasi 
udara dibawahnya supaya suhu ruangan tidak terlalu panas. 

5. Bentuk atap sandar 
Atap sandar atau yang biasa disebut atap tempel karena bagian 

tepi atasnya bersandar atau menempel pada dinding bangunan 
(kantilever). Bangunan dengan atap ini umumnya adalah atap pada 
bangunan tambahan. 
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Langkah-Langkah Mendesain Atap 
1. Ambil sebuah kardus, lalu buka lapisan kardus untuk 

membuat atap 
2. Setelah lapisan kardus selesai dibuka, lalu gunting kardus 

membentuk pola atap 
3. Selanjutnya gunting gambar untuk hiasan atap. 
4. Setelah hiasan atap selesai digunting, lalu tempelkan pada 

bagian atap yang berada di dalam ruangan. 
 

d. Furnitur 
Furnitur merupakan perangkat pengisi suatu interior yang 

berfungsi sebagai aksesoris pelengkap ruangan. Furnitur biasa 
disebut juga dengan mebel. Mebel berasal dari kata movable, yang 
artinya bisa bergerak. Furnitur juga bisa dijadikan perabot rumah 
tangga. Apabila anda hendak membeli mebel rancang dan 
sesuaikan terlebih dahulu model mebel yang cocok dengan kondisi 
ruangan baik itu dari segi ukuran maupun tema interiornya. 

Penempatan furnitur disesuaikan dengan aktivitas penghuni. 
Mebel perlu direncanakan agar tepat secara fungsional sehingga 
tidak asal dalam penempatannya. Mebel yang dibuat sebaiknya 
disesuaikan dengan model, budget, dan kenyamanan pemilik. 

 
Langkah-Langkah Membuat Furnitur 
1. Gunting gambar furnitur yang telah disediakan.  
Di sini dibuat gambar-gambar makanan seperti cup cake untuk 
menambah pengetahuan anak mengenai jenis makanan, warna 
makanan, bentuk makanan, dan rasa makanan tersebut. 
2. Lalu bentuk kardus sesuai dengan pola gambar furnitur 

yang ada 
3. Setelah kardus selesai digunting sesuai dengan pola lalu 

tempelkan dengan gambar yang telah digunting. 
4. Khusus untuk furniture seperti meja, kursi, rak buku dan 

lain sebagainya dibuat dengan kardus dan bentuk sesuai 
dengan yang diinginkan serta berbentuk tiga dimensi. 
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Gambar 2.2. Langkah keempat membuat elemen furnitur 

 
Di sini disediakan alat-alat masak seperti kuali, oven, sendok 

goring, dan furnitur lainnya, yang bisa untuk menambah 
pengetahuan anak mengenai fungsi dari furnitur yang ada, seperti 
kuali untuk tempat anak memasak di atas kompor, oven untuk 
memanggang roti maupun makanan yang lainnya.  

Meja tempat anak belajar didesain berbentuk petak, yang 
diwarnai dengan warna merah, biru supaya anak dapat mengenal 
warna dan di atas meja dibuat  huruf dan angka supaya anak dapat 
mengenal dan menyebutkan angka dan huruf yang ada.   

Celemek juga disediakan supaya anak tetap terjaga 
kebersihannya pada  saat membuat kue maupun melakukan 
aktifitas memasak lainnya dan meja diletakkan ditengah supaya 
anak dapat berkumpul bersama membuat adonan atau bahan yang 
akan dimasak, sehingga anak dan guru dapat melakukan kegiatan 
pembelajaran dengan baik, anak dapat mengerti, dan mengikuti 
proses atau tindakan yang dilakukan oleh guru. 
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BAGIAN 3  
DESAIN INTERIORSENTRA BAHAN ALAM 

 
 

1. Model Pembuatan Desain Interior Kelas Untuk Sentra 
Bahan Alam 
a. Elemen Dinding 

Prinsip Penataan ElemenDinding: 
1. Membuat anak merasa aman dan nyaman. 
2. Tema sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 
3. Mendukung anak berinteraksi dengan lingkungannya. 
4. Mengembangkan kemandirian,lingkungan yang ditata 

dengan rapi, semua mainan boleh digunakan anak, 
membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan 
menyimpan kembali tanpa meminta bantuan kepada guru. 

5. Mengembangkan kepercayaan diri anak, lingkungan yang 
ditata sesuai dengan kondisi anak yang penuh dengan 
tantangan tetapi aman dapat menumbuhkan kreatifitas 
anak dalam melakukan sesuatu.  
 
Dinding sebagai salah satu elemen interior, penataannya 

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Perannya bukan hanya 
sekedar sebagai unsur penyekat/ pembagi ruang, namun dapat 
memberikan  unsur dekoratif. Dalam proses penataan sebuah 
ruangan  dinding mempunyai peranan yang cukup dominan dan 
memerlukan perhatian khusus karena yang paling banyak 
mempengaruhi sebuah ruangan adalah dinding. Setelah fungsi 
dinding tercapai dan untuk menambah keindahan ruang, dinding 
dipergunakan sebagai ”point of interest” dari ruang dinding 
samping memberi atau menambah keindahan ruang. Warna-warna 
yang terdapat pada desain dinding yaitu memberikan warna-warna 
yang indah dan menampilkan karakteristik suatu ruangan. Setiap 
warna memberikan arti seperti warna biru yang dapat menenangkan 
dan membuat fokus, hijau yang dapat menenangkan sistem 
syaraf,warna-warna tersebut akan digunakan sebagai aksen dan 
dipadu dengan warna coklat dan turunannya, pemberian warna 
coklat berfungsi untuk memberikan rasa nyaman pada anak di 
dalam ruang kelas dan untuk menetralkan,merah yang dapat 
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memberikan motivasi, kuning yang dapat meningkatkan 
konsentrasi. Dinding juga sebagai pemberi sekat antara ruangan 
satu dengan ruangan lainnya, antara ruangan dengan 
alammenciptakan suasana pengembangan memberi kebutuhan 
ruang bagi anak.  

Alat dan bahan desain dinding yaitu kertas konstuk yang 
telah didesain dan di print, kertas trobos, lem fox, dan kertas 
origami. 

a) Elemen desain dinding satu 
Dinding bagian luar dipilih warna biru dan putih agar 

terlihat lebih cerah, dan desain dinding bagian dalam dipilih warna 
hijau, warna hijau sangat sesuai dengan sentra yangdiambil yaitu 
sentra bahan alam, sentra bahan alam ini dapat dilambangkan 
dengan kehijauannya, di bagian dinding dalam didesain dengan 
menepatkan papan tulis dua warna yaitu papan tulis putih dan 
papan tulis hitam. Dibagian atas diletakkan gambar garuda, 
presiden dan wakil diletakkan agar anak tahu lambang negara 
Indonesia.Selain itu, bendera merah putih juga ada lambang burung 
garuda dan anak tahu gambar presiden Indonesia dan wakil 
presiden Indonesia. Gambar rumput di bagian bawah papan 
tulisditempelkan dan di lengkapi dengan angka 1-10 tujuannya 
supaya anak dapat mengenal angka 1-10 dan di bagian atas papan 
tulis dibuat kalimat toyyibah di bagian atas 
bismillahirohmanirohim dan di bagian bawah tulisan alhamdulillah 
dengan tulisan arab, yang bertujuan untuk membiasakan anak 
untuk mengucapkan basmallah dan alhamdulillah sebelum dan 
sesudah melakukan kegiatan. Di sudut dindingdibuat desain pohon 
sebagai hiasan tambahan di kelas, yang bertujuan supaya anak 
dapat mengenal bagian-bagian pohon itu terdapat seperti batang, 
daun, ranting, dan buahnya. Bagian atas terdapat gambar-gambar 
awan yang diisi dengan huruf-huruf yang bertujuan untuk 
mengenalkan kepada anak tentang huruf.  

b) Elemen desain dinding dua 
Dinding bagian dua juga diambil warna yang sama dengan dinding 
bagian satu, pada dinding bagian dua ini dibuat jendela sebanyak 
delapan jendela dengan tujuan untuk menambah pencahayaan dari 
luar ruangan dan masuknya udara dari luar ruangan. Pada bagian 
dalam ruangan didesain dengan meletakkan jam dinding agar guru 
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dapat melihat waktu, juga dibuat bentuk-bentuk geometri untuk 
ditempel di bagian dinding kelas dengan tujuan agar anak bisa 
mengenal bentuk geometri. Pada bagian atas didinding juga dibuat 
bentuk awan dan ditulis dengan huruf-huruf agar anak bisa 
mengenal huruf  A  (besar) dan a (kecil) sampai huruf Z (besar) 
dan z (kecil). 

c) Elemen desain dinding tiga 
Dinding bagian tiga juga mengambil warna yang sama 

dengan dinding pertama dan kedua, pada dinding bagian tiga ini 
dibuat jendela sebanyak enam jendela dan satu pintu keluar masuk 
rungan kelas, bagian dinding tiga ini dibuat sudut bacaan di sudut 
ruangan dibuat rak buku supaya anak bisa belajar membaca. Pada 
bagian dinding bawah didesain dengan membuat hiasan rumput dan 
bunga agar tampak lebih menarik dan lebih indah, dan pada bagian 
atas dibuat bagian- bagian awan yang ditulis dengan huruf-huruf A 
(besar) dan a (kecil) sampai Z (besar) dan z (kecil)  agar anak bisa 
belajar dan melihat huruf-huruf yang ada. 

Bahan dan alat yang digunakan: 
• Bahan  

1. Kardus bekas 
2. Kertas origami 
3. Kertas duplex 
4. Karton warna 
5. Kertas manila 
6. Gambar-gambar yang sesuai dengan tema 

• Alat  
1. Cutter 
2. Gunting   
3. Penggaris 
4. Lem tembak 
5. Lem fox 
6. Penghapus 
7. Pensil 

 
Langkah-langkah desain dinding: 

1. Ambil kertas duplex, lalu potong berbentuk kubus sesuai 
dengan ukuran ruangan yang kita inginkan. 
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2. Bentuk ventilasi, jendela, dan pintu dari kardus yang sisinya 
lebih panjang, lalu potong  sesuai dengan pola dengan 
menggunakan cutter. 

3. Hias dinding dengan menggunakan warna dasar yang cerah 
agar ruangan terlihat lebih luas dan sejuk. Di sini 
menggunakan kertas manila putih sebagai warna dasar 
dalam ruangan dan dinding diluar ruangan menggunakan 
keras manila berwarna hijau muda agar suasana lebih hidup. 

4. Setelah diberi warna dasar, kemudian berikan ornamen-
ornamen yang sesuai dengan tema. Tema diangkat dari 
sentra cooking yaitu “Sarapan Pagiku”. Jadi pada sentra ini 
dibuat ornamen-ornamen yang bertema tentang  sarapan 
pagi yang sehat bagi anak. 

5. Kemudian susunlah ornamen-ornamen tersebut sesuai 
dengan penataan yang sesuai dengan tahapan usia dan 
buatlah dengan rapi dan menarik. 

d) Elemen Desain Dinding Empat 
 
Dinding bagian ke empat ini juga mengambil warna yang 

sama dengan dinding pertama, kedua dan ketiga, pada dinding 
bagian atas dibuat  ventilasi sebanyak enam ventilasi agar keluar 
masuknya udara dari ruangan kelas dan juga dibuat tempelan atau 
media gambar buah-buahan yang ditempelkan pada bagian tengah 
dinding, tujuannya untuk mengenalkan kepada anak tentang buah-
buahan sehat yang bisa dikonsumsi oleh anak, di bawah gambar 
buah-buhan juga dibuat susunan huruf abjad dari huruf A-Z dan 
pada bagian bawah dinding dibuat desain rumput dan bunga  untuk 
menambah keindahan kelas.  

 
b. Elemen Lantai 

Lantai merupakan salah satu elemen terpenting dalam 
sebuah interior. Lantai merupakan batas bawah bagi interior sebuah 
ruang. Lantai terbentang secara horizontal. Treatment yang dapat 
diterapkan pada lantai bermacam-macam mulai dari penggunaan 
berbagai material, pengaplikasiaan perbedaan ketinggian lantai, dan 
pengaplikasian esensi- esensi bentuk.  
             Lantai sebagai elemen interior  yang bersentuhan lansung 
dengan fisik sipenghuninya maka harus di perhatikan secara 
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seksama dalam penataan interior. Karakter lantai harus mempunyai 
daya tahan yang kuat dalam mendukung beban-beban yang datang 
dari segala perabotan, aktivitas anak dalam ruang dan lain-lain. 
Selain itu, lantai harus bersifat kaku dan tidak bergetar, lantai juga 
sebagai area bermain dan belajar anak dan sebagai fasilitas. 

Pada desain lantai ini dipilih warna hijau sebagai warna 
lantainya, lantainya ini terbuat dari kertas trobos yang dibentuk 
persegi dan dialaskan kain flanel sebagai dasar lantai.  Tujuannya 
memilih lantai bewarna hijau karena untuk menyelaraskan dengan 
sentra yaitu sentra bahan alam.  Jadi, kesannya agar terlihat anak-
anak berada di atas rumput atau diluar kelas dengan pemandangan 
yang menyejukkan mata. 

Selanjutnya untuk desain agar terlihat lebih menarik pada 
lantainyaditambahkan karpet yang bewarna-warni. Adapun karpet 
ini dibuat dari kain flanel yang dibentuk persegi dan dihiasi oleh 
berbagai macam gambar.  Adapun yang lebih menariknya pada 
sudut bacaannya kami menghiasinya dengan membuat sekatan 
yang berbentuk persegi. Adapun sekatannya dibuat dari stik es krim 
yang dirancang seperti pagar. Agar anak nyaman saat belajar 
membaca. 

Alat dan bahan: 
• Trobos 
• Gunting 
• Lem lilin 
• Cat poster 
• Pensil 
• Spidol 
• Penghapus 
• Penggaris 
• Pisau cutter 
• Kuas 

Cara pembuatan elemen lantai: 
1) Potong trobos dengan ukuran 30 x 30 cm 
2) Garis trobos dengan pensil 
3) Warnai dengan cat 
Langkah-langkah mendesain lantai: 
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1. Ambil kertas manila berwarna putih sebagai warna dasar 
lantainya. 

2. Kemudian kertas manila tersebut diberi garis-garis berwarna 
silver untuk membuat desain lantai tampak lebih nyata. 

3. Kemudian sebagai alas bagi anak dibuat karpet disetiap 
sudut. Karpet dibuat dengan menggunakan kain bekas yang 
sesuai dengan tema belajar anak dan sesuai dengan sentra. 

c. Elemen langit-langit (Plafon) dan Atap 
a. Langit Langit 
Elemen langit-langit merupakan pembatas interior yang 

terbentang secara horizontal pada bagian teratas interior. Langit-
langit  merupakan bagian interior yang pada umumnya tidak begitu 
diperhatikan oleh masyarakat awam, namun dengan 
diaplikasikannya beberapa desain tepat pada ceiling, dapat 
menimbulkan efek yang lebih baik. Treatment langit-langit dapat 
berupa pengaplikasian berbagai material, perbedaan ketinggian, 
dan pengaplikasian bentuk-bentuk pada langit-langit. 

Alat dan bahan: 
• Trobos 
• Gunting 
• Lem lilin 
• Cat poster 
• Pensil 
• Spidol 
• Penghapus 
• Penggaris 
• Pisau cutter 
• Kuas 
Cara pembuatan desain atap/plafon: 
1) Potong trobos 30 x 30 cm, setalah dipotong cat 
trobos dengan warna sesuai keinginan dan buat desain atap 
sesuai keinginan. 
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Gambar 3.1. Gambar desain plafon 

 
b. Elemen Atap 

Desain atap ini terbuat dengan dasar yang sederhana dan 
mudah didapat. Bahannya ini seperti kertas trobos,  lem tembak, 
pensil, cutter, gunting, dan penggaris. Adapun cara pembuatannya 
yaitu: Terlebih dahulu kertas trobos kita gambar bentuk segitiga 
pada 4 sisi. Lalu kertas konstruk didesain menyerupai langit-langit 
dan genteng. Setelah kertas konstruk yang telah didesain, 
dibentuklah segitiga.  Setelah terbentuk segitiga digunting dan 
tempelkan pada kertas trobos yang sudah menjadi kepingan 
segitiga. 

Adapun desain atapnya ini dibuat gantungan-gantungan 
seperti gambar buah dan sayur. Gantungan ini dibuat bertujuan agar 
atap terlihat lebih menarik saat anak melihat ke atas dan sebagai 
menambah pengetahuan anak tentang buah dan sayur.  Untuk 
membuat gantungan itu dibuat dengan benang sebagai gantungan 
dan gambarnya dibuat dari kertas origami. 

Atap merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi sebagai 
penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan 
hujan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan. 
Atap merupakan bagian penting pada konstruksi bangunan karena 
berada diatas untuk menutupi seluruh bagian bangunan. Ada 
beberapa bentuk desain atap yang dapat digunakan sebagai 
referensi diantaranya ialah: 

6. Bentuk atap pelana 
Atap ini merupakan bentuk yang dianggap paling aman karena 

pemeliharaannya mudah dalam hal mendeteksi apabila terjadi 
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kebocoran. Atap pelana terdiri dari dua bidang miring yang ujung 
atasnya bertemu pada satu garis lurus yang biasa kita sebut 
bubungan. Sudut kemiringan antara 30-45 derajat. 

7. Bentuk atap perisai (limasan) 
Bentuk atap ini penyempurnaan dari bentuk atap pelana, yang 

terdiri atas dua bidang atap miring yang berbentuk trapesium. Dua 
bidang atapnya berbentuk segitiga dengan kemiringan yang 
biasanya sama. 

8. Bentuk atap kombinasi pelana+perisai 
Bentuk atap ini adalah kombinasi atau gabungan dari atap jenis 

pelana dan perisai. Ada juga yang menyebut jenis atap ini sebagai 
atap tenda patah atau atap joglo. 

9. Bentuk atap datar 
Modelnya bidang datar memanjang horizontal biasanya dipakai 

untuk atap teras. Atau bahkan digunakan untuk membuat taman 
diatas rumah. Atap bentuk ini paling susah perawatannya terutama 
dalam masalah mendektesi kebocoran. Yang perlu diperhatikan 
dalam merencanakan atap ini adalah memperhitungkan ruang 
sirkulasi udara dibawahnya supaya suhu ruangan tidak terlalu 
panas. 

10. Bentuk atap sandar 
Atap sandar atau yang biasa disebut atap tempel karena bagian 

tepi atasnya bersandar atau menempel pada dinding bangunan 
(kantilever). Bangunan dengan atap ini umumnya adalah atap pada 
bangunan tambahan. 

Langkah-Langkah Mendesain Atap 
1. Ambil sebuah kardus, lalu buka lapisan kardus untuk 

membuat atap 
2. Setelah lapisan kardus selesai dibuka, lalu gunting kardus 

membentuk pola atap 
3. Selanjutnya gunting gambar untuk hiasan atap 
4. Setelah hiasan atap selesai digunting, lalu tempelkan pada 

bagian atap yang berada di dalam ruangan 
d. Furnitur 

Dalam penataan ruangan furnitur adalah salah satu elemen 
yang sangat mendukung karena tampa adanya furnitur dalam 
sebuah ruangan akan terkesan kosong.  Selain sebagai elemen 
interior  furniturjuga berfungsi sebagai tempat penyimpanan. 
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Penyusunan furnitur harus disesuaikan dengan kebutuhan guna 
kenyamanan si pemakai sedang fungsi furnitur tidak dapat 
dipisahkan dengan faktor estetika. Dalam perencanaan kita harus 
mengetahui terlebih dahulu jenis aktivitas, sehingga kita tahu 
bentuk furnitur yang akan dibuat terhadap luasan ruang, sistem 
pencahayaan, pemilihan warna serta kondisi-kondisi lainnya. 
Penyusunan furnitur akan menimbulkan berbagai aspek yang 
berhubungan dengan jenis aktivitas, fungsi, maupun segi-segi 
visual. Semua ini memiliki kaitan antara aspek yang satu dengan 
aspek yang lain. 

Semua furnitur yang terdapat didalam kelas sebagain besar 
terbuat dari kertas trobos dan dilapisi dengan kertas konstruk. 

a. Papan tulis terdiri dari dua macam yang pertama papan 
tulis putih dan papan tulis hitam, papan tulis hitan 
sebagai papan display, dan papan tulis putih digunakan 
untuk menerangkan pelajaran seperti biasa. Papan tulis 
dibuat menggunakan kertas trobos dan dilapisi 
menggunakan kertas konstruk. 

b. Meja guru terbuat dari kertas trobos dan dilapisi dengan 
kertas konstruk. 

c. Loker tempat anak menyimpan tas dibuat dari kertas 
trobos dan dilapisi dengan kertas konstruk. 

d. Meja anak berbentuk lingkaran dan dibuat dari kertas 
trobos dan dilapisi dengan kertas origami warna biru dan 
kaki meja dibuat dari sedotan. 

e. Tikar terdiri dari tiga warna yang dibuat dari kain flannel. 
f. Sudut baca terdapat di sudut kiri yang dibatasi dengan 

pagar yang terbuat dari stik ice cream. 
g. Langit-langit kelas berbentuk langit yang diberi 

gantungan berbagai jenis buahan. 
h. Rak buku juga terbuat dari kertas trobos dan dilapisi 

dengan kertas origami. 
i. Buku-buku kecil terbuat dari kertas trobos dan juga 

dilapisi dengan origami 
Desain furnitur dibagi atas dua kategori : 
1. Furnitur yang berbentuk case (kotak) termasuk chest, 

meja tulis, lemari buku dan kursi yang tidak 
mempunyai pelapis, tipe furnitur semacam ini di 
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Indonesia masih dibuat dari kayu walaupun bahan-
bahan lain bertambah populer. 

2. Furnitur yang dilapisi, misalnya sofa, kursi-kursi yang 
seluruhnya atau sebagian diberi pelapis termasuk 
perlengkapan-perlengkapan tidur. 

Alat dan bahan  
• Trobos 
• Gunting 
• Lem lilin 
• Cat poster 
• Pensil 
• Spidol 
• Penghapus 
• Penggaris 
• Pisau cutter 
• Kuas 
• Krikil 
 

a. Cara membuat desain furnitur: 
1. Setelah atap selesai, buat furnitur, pertama-tama ambil 

krikil lalu dicat sesuai warna yang diinginkan 
2. Setelah itu kita buat furnitur yang lain seperti meja, 

kursi, dan alat-alat permainan yang perlu dibutuhkan. 
 

2.Implementasi Kurikulum 13 
Berdasarkan penjelasan  tersebut diangkat tema untuk desain 

kelas yaitu tema binatang. Aspek yang dapat dikembangkan dari 
desain interior yang dibuat adalah : 
a. Perkembangan moral dan agama 

1.1 Mempercayai adanya tuhan melalui ciptaannya 
1.2 Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar 

sebagai rasa syukur kepada Tuhan 
b. Perkembangan fisik motorik 

2.1 Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 
a. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk 

pengembangan 
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    motorik kasar dan motorik halus, menggunakan anggota 
tubuh untukpengembangan motorik kasar danhalus 

3.4 Mengetahui cara hidup sehat 
a.Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat 

c. Perkembangan kognitif 
2.2 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu 
2.3 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif 
3.5 Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan 

berperilaku  
kreatif 
4.5 Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif 
3.6 Mengenal benda-benda disekitarnya (nama, warna, bentuk, 

ukuran,  
pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) 
4.6 Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di 

sekitar  
yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, 

suara,  
tekstur,   fungsi, dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil 

karya 
4.9 Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, 

air, batu- 
batuan, dll) Menyajikan berbagai karya yang berhubungan 

dengan  
lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-

batuan, dll)  
dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh 

d. Perkembangan bahasa 
3.11 Memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa 

secara verbal  
dan non verbal) 
4.11 Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif 

(mengungkapkan  
bahasa secara verbal dan non verbal) 

e. Perkembangan sosial emosional 
2.5 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 
2.6 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap 

aturan  
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sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. 
2.8 Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian  
2.11Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri 
3.14 Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri 
4.14 Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan minat diri 

dengan cara  
yang tepat 

f. Perkembangan seni 
2.4 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis 
3.14 Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni 
4.14 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan 

menggunakan berbagai  
Media 
 

3. Implementasi Kurikulum 13 Desain Interior Kelas dengan 
Aspek Perkembangan Anak 

a. Nilai agama dan moral; anak diajak untuk selalu menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan didalam kelasnya. 

b. Fisik motorik; melakukan eksplorasi dengan berbagai media 
dan kegiatan,menggunakan alat tulis  dan alat makan 
dengan benar. 

c. Kognitif; mengamati benda dan gejala  dengan rasa ingin 
tahu, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan 
menyelidik, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, 
bentuk atau warna atau ukuran, mengenal konsep bilangan, 
mengenal lambang bilangan dan mengenal lambang huruf. 

d. Bahasa; menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, 
mengenal suara huruf  awal dari nama benda-benda yang 
ada disekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang 
memiliki bunyi/huruf awal yang sama. 

e. Sosial emosi; memahami peraturan dan disiplin. 
f. Seni; membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya 

(plastisin, tanah liat). 
4. Kesimpulan 

Desain interior adalah suatu rancangan atau perencanaan suatu 
karya seni yang ada dalam suatu bangunan. Dalam mendesain 
ruangan harus terdapat elemen berupa elemen dinding, elemen 
atap, elemen, lantai, dan elemen furniture. Desain dibuat dengan 
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tujuan dan fungsi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Desain 
interior kelas harus mampu menciptakan ruang kelas yang 
berkualitas, baik secara psikolgi maupun secara operasional 
sehingga anak-anak didalamnya dapat melaksanakan program 
kegiatannya secara aman, nyaman, dan berkembang dengan 
optimal. Memelihara aspirasi kita dan mengekspresikan  ide-ide 
yang menyertai segala tindakan kita, mempengaruhi penampilan, 
perasaan, dan kepribadian kita. Oleh sebab itu, desain interior 
untuk memperbaiki fungsi, memperkaya mengenal estetika, dan 
meningkatkan aspek psikologis dari ruang interior. Sebagai seorang 
guru, kita harus mampu mendesain ruangan yang sesuai dengan 
kebutuhan anak dan harus semenarik mungkin sehingga anak dapat 
pengetahuan dan aspek-aspek perkembangannya melalui desain 
atau ornamen yang ada didalam kelas tersebut. 

  

 
Gambar 3.2.Gambar desain dinding dalam ruangan 
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Gambar 3.3.Gambar desain pagar 

 

 
Gambar 3.4. Gambar desain dinding luar ruangan 
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Gambar 3.5.Gambar sisi belakang desain dinding luar ruangan 

 

 
Gambar 3.6.Gambar desain halaman depan 
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Gambar 3.7.Gambar desain atap/langit-langit 

 

 
Gambar 3.8.Gambar desain lantai 

 

 
Gambar 3. 9.Gambar desain interior permainan 
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Gambar 3.10.Gambar desain interior taman baca 

 
5. Rekomendasi 

1. Bagi Anak 
Prinsip pembelajaran untuk anak adalah “bermain sambil 
belajar, belajar seraya bermain. Desain ini dirancang untuk 
merangsang anak didik melakukan berbagai kegiatan, 
melakukan pilihan kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, 
dan taraf perkembangannya. Ruang kelas untuk anak didesain 
untuk mengembangkan secara optimal seluruh potensi anak 
dalam memilih mendesain ruang sentra kelas hendaklah 
memilih sentra sesuai ruang kelas dan bermacam bakat serta 
minat anak yang dilayani. Ukuran ruangan dan peralatan 
yang disediakan juga mempengaruhi keputusan pada banyak 
atau sedikitnya sentra. Penataan ruang dengan berbagai sentra 
diharapkan mampu menstimulasi semua potensi anak.  

2. Bagi Guru 
Guru mampu menciptakan suasan belajar yang kondusif dan 
nyaman bagi anak. Memastikan ruang kelas dalam kondisi 
bersih dan rapi sehingga konsentrasi pembelajaran tidak 
pecah hanya karena adanya kotoran atau barang berserakan 
yang mengganggu pemandangan. Melengkapi ruang kelas 
dengan media-media yang akan digunakan dalam 
pembelajaran dikelas. Secara tidak langsung hal ini membuat 
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anak antusias. Penataan tempat duduk sesuai dengan kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan dihari itu. 
Memperhatikan sirkulasi udara dan memberi cukup parfum 
untuk meningkatkan kesegaran udara dikelas. Pembelajaran 
tidak akan membosankan jika kelas didekorasi dan dihiasi 
dengan berbagai hiasan kelas dan dekorasi kelas yang 
menarik.   

3. Bagi Lembaga 
Lembaga PAUD mempunyai tugas yang mulia dalam 
mewujudkan desain lingkungan yang menyenangkan dan 
nyaman bagi anak didiknya. Tugas lembaga PAUD lainnya 
yaitu mendesain outdoor dan indoor yang didesain sesuai 
dengan perkembangan anak didiknya.  
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BAGIAN 4 
DESAIN INTERIOR SENTRA IMTAQ 

 
 

1. Model Pembuatan Desain Interior Kelas Untuk Sentra 
Imtaq 
Taman kanak-kanak yang berbasis Islam, karena anak dididik 

dan dibekali tentang ilmu agama, agar anak memiliki pemahaman 
agama yang kuat dan menjadi pedoman dalam hidup dimasa yang 
akan datang. Fenomena yang dilihat dilapangan ada sebahagian 
kurangnya alat peraga dan anak lebih banyak menghafal dan 
memakai alat elektronik, contohnya kipas dan lampu, tanpa 
menggunakan bahan alam atau bahan sisa. 

Perencanaan desain interior untuk taman kanak-kanakIslam 
bertujuan memberi sistem pendidikan Islam yang berkualitas 
dengan kurikulum yang sesuai. Serta dapat menunjang 
perkembangan anak agar menciptakan calon generasi bangsa yang 
beragama, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 
berwawasan global sehingga mampu bersaing tanpa meninggalkan 
kaidah-kaidah agama. Oleh karena itu, agar anak dapat 
melaksanakan proses pembelajaran dengan nyaman maka perlu 
dukungan dari ruangan kelas. Seperti pencahayaan ruangan, warna, 
dan fornitur ruangan. 

Desain interior merupakan rancangan suatu ruangan secara 
khusus dengan tujuan tertentu. Misalnya, desain interior ruang 
kelas di taman kanak-kanak ditujukan agar dapat menstimulasi dan 
membantu tumbuh kembang anak agara menjadi lebih 
optimal.Sentra imtaq merupakan model pembelajaran anak yang 
terpusat pada pengembangan iman dan taqwa tanpa 
mengesampingkan aspek lainnya yang dapat berkembang pada 
anak.Maket desain interior kelas “sentra imtaq” merupakan 
gambaran atau rancangan desain interior kelas dengan sentra imtaq 
untuk taman kanak-kanak, desain interior memberikan stimulasi 
pada anak usia dini agar dapat meningkatkan aspek pertumbuhan 
dan perkembangan anak dikhususkan terhadap kemampuan 
mengembangkan nilai moral dan pengenalan serta pengembangan 
agama pada anak. Sentra Imtaq (Keimanan dan Ketaqwaan). Pada 
sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-
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nilai  agama, keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sentra 
ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada 
anak sejak dini dan membentuk pribadi yang cerdas berperilaku 
sesuai dengan norma-norma agama.  

Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sederhana 
dan menyenangkan bagi anak mengingat bahwa pengenalan dan 
pemahaman terhadap agama merupakan suatu konsep yang abstrak, 
perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. 
Bahan-bahan yang disiapkan adalah berbagai bangunan ibadah 
berbentuk mini, alat-alat beribadah dan Al-Quran, buku-buku 
cerita, gambar-gambar, dan alat permainan lain yang bernuansa 
agama.  

 Dalam sentra ini anak melakukan kegiatan bermain untuk 
mengenal agama Islam seperti; rukun Islam (syahadat, shalat, 
puasa, zakat, haji), rukun iman/akidah (iman kepada Allah, 
malaikat, nabi dan rasul, kitab Allah, hari akhir), al-Qur’an 
(mengaji), dan akhlak (mengucapkan kalimat thayyibah, akhlakul 
karimah, salam, dan lain-lain. 

Dalam websitenya NCIDQ (National Council For Interior 
Designer Qualification) lembaga sertifikasi professional untuk 
bidang desain interior di Amerika menyebutkan bahwa desainer 
interior adalah profesi multi disiplin yang melibatkan kreativitas 
dan solusi teknologi yang diterapkan dalam struktur untuk 
mencapai kondisi lingkungan ruang dalam yang terbangun dengan 
baik. Solusi dalam desain interior bersifat fungsional, 
meningkatkan kualitas kehidupan dan budaya pemakai ruang serta 
menyenangkan secara estetis. 

Aqidah adalah bentuk dasar dari kata “aqada, yaqidu, ‘aqdan, 
aqidatun” yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan 
kokoh. Sedang secara teknis aqidah berarti iman, kepercayaan dan 
keyakinan. Tumbuhnya kepercayaan tentunya dalam hati, sehingga 
yang dimaksud aqidah adalah kepercayaan yang mendalam yang 
menghujam atau simpul dalam hati. 

Aqidah menurut syara’ ialah iman yang kokoh terhadap segala 
sesuatu yang disebut dalam Al Qur’an dan Hadits Shahih yang 
berhubungan dengan tiga sendi Aqidah Islamiyah, yaitu : 

1. Ketuhanan, meliputi sifat-sifat Allah SWT, Nama-nama-
Nya yang baik dan segala pekerjaan-Nya.  
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2. Kenabian, meliputi sifat-sifat Nabi, keterpeliharaan mereka 
dalam menyampaikan risalah, beriman tentang kerasulan 
dan mukjizat yang diberikan kepada mereka dan beriman 
dengan kitab-kitab yangditurunkan kepada mereka.  

3. Alam Kebangkitan; a) Alam Rohani, membahas alam yang 
tidak dapat dilihat oleh mata, b) Alam Barzah, membahas 
tentang kehidupan di alam kubur sampai bangkit pada hari 
kiamat, c) Kehidupan di alam akhirat, meliputi tanda-tanda 
kiamat, huruhara, pembalasan amal perbuatan. 

Aqidah adalah suatu hal yang pokok dalam ajaran Islam, karena 
itu merupakan suatu kewajiban untuk selalu berpegang teguh 
kepada aqidah yang benar. Aqidah mempunyai posisi dasar yang 
diibaratkan sebuah bangunan yang mempunyai pondasi yang kokoh 
maka bangunan itu akan berdiri tegak. Adapun contoh sentra imtaq 
yaitu : 
1. a. Tema  

Tema  : 25 Nabi 
Indikator : permendikbud 137 
Kelas   : TK B/5-6 tahun 
Aspek perkembangan:  

a. Kognitif, anak diminta menceritakan kembali tentang tema 
hari ini 

b. Sosial emosional, anak dilatih untuk bersabar dalam 
menyelesaikan tugas dan dalam menghafal ayat  

c. bahasa, bahasa yang digunakan anak dalam berinteraksi 
dengan teman-temannya 

d. seni, dapat kita lihat dari anak dalam mengerjakan LKA  
e. moral dan agama, dimana anak dapat menghafal ayat 

pendek, mengenal huruf hijaiyah dan lain sebagainya 
Alat dan bahan 

1. Kardus bekas 
2. Kertas hvs warna 
3. Lem 
4. Gunting  
5. Double tip  
6. Twinpen/spidol 
7. Origami 
8. Kertas kuarto 
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9. Berbagai macam gambar dinding 
a) rukun iman 
b) rukun islam 
c) silsilah keluarga nabi 
d) angka 1-5 
e) nama malaikat 
f) huruf hijaiyah 
g) konsep warna 

 
 

b. Cara membuat desain dinding 
1. Menempelkan kardus 
2. Setelah itu menentukan konsep warna pada dinding, warna 

yang digunakan cat hijau dan pink lembut, karena kedua 
warna ini lembut tujuannya agar anak bisa semangat dan 
senang dalam belajar 

3. Selanjutnya menempelkan berbagai macam gambar-
gambar yang sudah disediakan.   

c. Penjelasan tiap sudut kelas 
1. Lantai 
Lantai kelas berwarna putih yang dibagian tengahnya dibuat 
angka dalam bahasa Arab yang berbentuk lingkaran dengan 
tujuan anak dapat bermain dan mengetahui nama-nama 
angka dalam bahasa Arab. Kemudian diberi karpet bewarna 
abu-abu yang bermotif coklat dan hijau. 
2. Dinding  
a. Dinding sebelah kanan  
Dimana dindingnya bewarna hijau dan coklat yang bagian 
atas bewarna hijau dan dibagian bawah bewarna coklat. 
Dindingnya dibuat struktur silsilah keluarga nabi dari 
gambar semangka. Bagian bawahnya diberi papan tulis dan 
dibawah papan tulis ada susunan angka 1 sampai 10 yang 
berwarna hijau. 
b. Dinding sebelah kiri  
Dinding sebelah kiri bagian atas bewarna hijau dan bagian 
bawah bewarna coklat. Dibagian kiri dinding terdapat 25 
nama-nama nabi beserta mukjizat nabi yang terdiri dari 
berbagai macam warna. 
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c. Dinding bagian tengah 
Berwarna hijau dan coklat, dinding bagian ini ditempel 
susunan rukun iman yang berwarna hijau yang berbentuk 
daun, nama-nama malaikat yang berbentuk bunga dan 
susunan rukun Islam yang berwarna hijau. Terdapat AC di 
dinding yang berjumlah dua buah untuk pendingin ruangan, 
agar kelas dingin sehingga anak-anak tidak kepanasan. 

3. Atap 
Dibagian atap ada gantungan huruf hijaiyah dari huruf alif 
sampai yaa. 

4. Furnitur kelas 
Terdapat rak sepatu,buku, tas, dan meja guru 

2. a. Bahan dan Alat 
Bahan  : 

- Trobos 
- Kertas Karton 
- Kertas Mika 
- Kertas padi 

Alat : 
Gambar 4.5. Alat untuk membuat desain interior sentra imtaq 

- Lem 
- Gunting 
- Cutter 
- Penggaris 
- Pensil 

b. Cara Membuat Maket Desain Kelas “Sentra Imtaq” 
Adapun cara membuat maket interior kelas yaitu sebagai 
berikut: 
a. Elemen Dinding 

- Mengukur Trobos 39×33 cm 
- Gunting trobos berdasarkan ukuran 39×33 cm 

1. Gunting kertas karton sesuai ukuran 
2. Tempelkan Karton pada trobos sebagai dasar warna dinding 
3. Pola gambar, seperti pohon, bunga, jendela, pintu, awan, 

huruf, angka, huruf hijaiyah danpola lainnya yang 
mendukung seperti kursi dan meja 

4. Manipulasi jendela dan pintu untuk ditempel ke dinding 
5. Tempelkan manipulasi tersebut ke elemen dinding 
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6. Hiasan dinding dengan huruf hijaiyah 
7. Kalimat-kalimat thayyibah 
8. Guntinglah kertas untuk membentuk huruf-huruf hijaiyah 
9. Tempelkan semua ikon yang telah dibuat pada elemen 

dinding 

 
Gambar 4.1. Gambar elemen dinding 

 
10. Setelah keempat sisi dinding selesai, lalu digabungkan 

 
Gambar 4.2. Gambar elemen dinding 

 
11. Proses penggabungan empat sisi dinding 
12. Hasil yang dicapai dalam pembuatan elemen dinding 
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Gambar 4.3. Elemen dinding bagian dalam 

 
b. Elemen Lantai 

1. Ukur trobos untuk dijadikan elemen lantai 
2. Tempelkan trobos dengan karton yang menjadi warna dasar 

lantai 
3. Hasil akhir yang dicapai dalam pembuatan elemen lantai 

 
Gambar 4.4. Elemen lantai yang sudah selesai 

 
c. Elemen Atap 
1. Mengukur dan membuat pola pada trobos untuk elemen 

atap 
2. Menggunting karton sesuai pola yang telah dibentuk 
3. Menggunting karton sesuai pola angka yang telah 

dibentuk 
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Gambar 4. 5. Gambar elemen plafon 

4. Proses penggabungan  atap dengan plafon 
5.  
d. Furnitur 

 Furnitur adalah perlengkapan desain interior kelas yang 
mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. 

1. Rak buku untuk taman baca anak 

 
Gambar 4.6. Gambar rak buku 

 
2. Proses pengguntingan pola untuk membuat kursi 
3. Meja dan kursi untuk belajar anak 
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Gambar 4.7. Gambar furnitur meja dan kursi 

 
4. Rak tas dan peralatan anak seperti tempat makan dan alat 

tulis 

 
Gambar 4.8. Gambar rak untuk peralatan anak 

 
3. a. Tema 

Sesuai dengan sentra yang ingin diterapkan dalam 
rancangan desain interior kelas ini yaitu tentang IMTAQ (Iman 
dan Ketaqwaan) adalah mengenai Keagamaan. 

Tema merupakan gagasan utama yang diangkat dalam 
menentukan konsep rancangan suatu ruangan atau bangunan. 
Tema keagamaan merupakan segala sesuatu bentuk rancangan 
dan interior dalam sentra ruangan imtaq ini yaitu yang 
berhubungan dengan Agama Islam. 

 
1. Indikator 

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 maka indikator 
yang digunakan dalam merancang sentra IMTAQ untuk usia 2-
3 tahun adalah 
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NO NILAI MORAL DAN AGAMA 2-3 TAHUN 
1 Mulai meniru gerakan  

berdoa/sembahyang sesuai dengan agamanya 
2 Mulai memahami kapan  

mengucapkan salam, terima kasih, maaf . 
 

2. Aspek- Aspek yang dikembangkan dalam Rancangan 
Interior Sentra IMTAQ 
1. Outdoor 

Dalam merancang bagian luar ruangan perancang juga 
memerhatikan aspek-aspek apa saja yang dikembangkan 
diantaranya: 
a. Motorik Halus dan Kasar 

Aspek perkembangan ini terstimulasi oleh adanya 
permainan jalan estatak angka yang disediakan 
secara permanen diluar ruangan, tepatnya pada 
bagian teras depan ruangan. 

b. Aspek Kognitif 
Disini aspek kognitif anak terstimulasi dengan 
adanya estatak angka, anak dapat mengenal angka.   

c. Aspek Moral dan Agama 
Pada dinding luar ruangan kelas terdapat gambar 
dan tulisan tentang adab memasuki ruangan dan 
juga terdapat gambar Alqur’an. 

2. Indoor  
Adapun aspek-aspek yang akan terstimulasi atau 
dikembangkan dalam rancangan yang terdapat di bagian 
dalam ruangan adalah sebagai berikut: 
a. Aspek Moral dan Agama 
b. Aspek Kognitif 
c. Aspek Psikomotorik 
d. Aspek Sosial dan Emosional 
e. Aspek Bahasa 

3. Alat dan Bahan 
Alat 
1. Gunting 
2. Lem Fox 
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3. Lem Tembak 
4. Benang 
5. Jarum Jahit 
6. Cutter 
Bahan 
1. Kardus  
2. Kertas Terobos 
3. Kain Flanel 
4. Kertas Karton 
5. Kertas Origami 
6. Spidol 
7. Plastik Kaca 
8. Walpaper 

4. Cara Membuat 
1. Elemen Dinding 

Dinding  berfungsi  sebagai  penyekat  atau  pembagi  
antar  ruang serta sebagai unsur dekoratif. Persyaratan yang 
harus terpenuhi dinding pada ruangan-ruangan  publik,  
antara  lain:  mudah  perawatannya, finishing yang 
digunakan tidak mengandung bahan yang berbahaya dan 
tidak  mudah  rusak,  tahan  terhadap  kelembaban,  
menunjang  aspek dekoratif, dapat berfungsi sebagai bahan 
akustik dan mempunyai variasi bahan, warna, dan tekstur. 

Cara membuatnya adalah potonglah kardus yang 
berukuran 40 cm ambil bagian dua sisinya yang lebar untuk 
sebagai dinding.Setelah itu balut dengan kertas karton 
berwarna biru dan merah jambu disatu sisi dan satu sisinya 
lagi dengan kertas kado bermotif. Untuk dua sisi lainnya 
rekatkan dengan lem dan dilapisi kertas karton berwarna 
biru.Setelah elemen dindingnya selesai tempelkan huruf-
hurf hijaiyah dan Asmaul Husna di sekeliling dinding. 
2. Desain Atap 

Untuk bagian langit-langitnya yaitu didesain berwarna 
kuning dengan bacaan Asmaul Husna dan gantungan 
berbentuk hati dan kupu berwarna perak dan pink. 

Untuk mendesain atap digunakan kertas terobos 
dikarenakan sifat dari kertas ini kokoh sehingga sesuai 
untuk atap. Kemudian dilapisi dengan kertas karton 
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berwarna biru yang dikombinasikan,kemudian ditambahkan 
aksen bintang-bintang dan digantungkan nama-nama nabi 
dan rasul. 

 

 
Gambar 4.9. Gambar desain plafon  

 
3. Furnitur 

Furnitur yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: 
1. Meja yang terbuat dari kotak kecil sebagai tempat 

belajar Iqro’ 
2. Kursi yang terbuat dari kertas 
3. Lemari yang dibuat dari kardus 
4. Papan tulis yang dibuat dari kertas karton 
5. Skat antara tempat beribadah dan circle dengan 

menggunakan kertas origami dan darkon. 
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Gambar 4.10. Furnitur kelas 

 
Gambar 4.11. Interior dalam kelas 
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Gambar 4.12. gambar interior bagian dalam 

 
4. Indikator Perkembangan 

a. Nilai agama dan moral 
1) Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan 
2) Mengenal agama yang dianut 
3) Mengerjakan ibadah 

b. Kognitif 
1) Menyebutkan bilangan angka 1 sampai 10. 
2) Mengenal beberapa huruf atau abjad tertentu dari a 

sampai z yang pernah dilihatnya. 
3) Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan 
c. Bahasa 

1) Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan 
kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan 
membaca menulis dan berhitung 

2) Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal 
d. Motorik 

1) Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi 
2) Melakukan koodinasi gerakan mata kaki tangan, kepala 

e. Sosial-emosional 
1) Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri 
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2) Berbagi dengan orang lain 
3) Menunjukkan sikap toleran 
4) Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan 

nilai sosial budaya 
f. Seni 

1) Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar 
2) Menggambar dengan berbagai macam bentuk yang 

beragam 
3) Membuat karya seperti bentuk yang sesungguhnya 

degan berbagai bahan (kertas, plastisin, dll) 
 

5. Kesimpulan  
Desain interior adalah rancangan dalam ruangan yang dibuat 

sebelum membuatkaryanyaatau suatu ruangan. Dengan tujuan agar 
terciptanya suasana ruangan yang nyaman dan aman bagi 
pemiliknya. Dalam desain interior kelas sentra akidah ini bertujuan 
untuk mengenalkan anak tentang keislaman. Elemen interior, 
warna, karakter, gaya, suasana ruang, dan material merupakan 
faktor penting dalam merancang sebuah bangunan ruangan 
khususnya dalam merancang interior sentra akidah. 

Desain interior sentra imtaq juga sangat penting untuk 
pengembangan nilai moral agama pada anak tanpa 
mengesampingkan aspek perkembangan lainnya pada 
anak.Indikator perkembangan anak taman kanak-kanak dapat 
disesuaikan dengan tahap usia anak. Selanjutnya, desain interior 
dapat dibuat dengan prinsip tertentu dan menyesuaikan pada tahap 
perkembangan anak yang mengacu pada kurikulum nasional.Alat 
dan bahan yang digunakan dalam membuat desain interior kelas 
sentra imtaq umumnya adalah kertas, dibantu dengan bahan 
dukung lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
pembahasan. Tahapan pengaplikasian desain interior kelas sentra 
imtaq  yang pertama adalah penentuan konsep yang paling 
dimunculkan. Misalnya tema, dan elemen pendukung sentra. 

Maket desain interior kelas “sentra imtaq” merupakan 
gambaran atau rancangan desain interior kelas dengan tema sentra 
imtaquntuk kelompok bermain, desain interior memberikan 
stimulasi pada anak usia dini agar dapat meningkatkan aspek 
pertumbuhan dan perkembangan anak dikhususkan terhadap 
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kemampuan mengembangkan nilai moral dan pengenalan agama 
pada anak. 

Didalam merancang ruangan untuk mengembangkan aspek 
perkembangan moral dan agama anak usia dini melalui Sentra 
IMTAQ.Perlu memperhatikan berbagai aspekdiantaranya, 
ornamen-ornamen yang dapat merangsang perkembangan anak 
secara keseluruhan dan yang terpenting adalah memperhatikan 
aspek estetika, kenyamanan, dan keamanan bagi anak. 
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BAGIAN 5 
DESAIN INTERIOR SENTRA KEAKSARAAN 

 
 

Berikut ada 10 desain kelas yang membangkit semangat 
belajar (Clarenza Adela, 2016)  , yaitu :  
a) Pemberian bentuk lingkaran yang dibuat dari kertas origami, 

dimana dalam lingkaran ditulis berbagai macam abjad. 
b) Papan tulis kreatif, bagian terpenting dalam ruang kelas adalah 

papan tulis. Setiap proses pembelajaran mau tak mau anak harus 
menatap dan menoleh ke papan tulis. Karena itu,jangan buat 
papan tulis kelas menjadi biasa-biasa saja.Papan tulis yang 
dibuat berwarna putih yang diberi pengaman pada bagian 
samping dan depan diberi tempat penghapus. 

c) Pintu kelas, pintu kelas yang lucu juga pasti akan disenangi 
anak. Coba buat daftar nama murid dengan berbagai inspirasi. 
Bisa tumbuhan, binatang, atau kendaraan. Dengan begitu, anak 
baru tidak akan takut untuk masuk ke kelas. 

d) Kelas playful, kelas yang playful serta interaktif bisa membuat 
anak bersemangat. Buat suasana kelas se-friendly mungkin 
dengan tema kesukaan anda contohnya, kebun binatang, taman 
bermain, atau bola dunia. 
Manfaat dari dekorasi kelas bagi anak, yaitu : 

a) Menambah kreativitas. Tentu saja dengan dekorasi kelas yang 
menarik, anak akan semakin semangat untuk berkreasi 
kedepannya. Gambar-gambar kreatif juga biasa menghias 
dinding kelas anak. 

b) Mendorong semangat belajar. Ruang kelas yang tidak monoton 
bisa mendorong semangat belaja. Anak tidak akan bosan lagi 
berlama-lama di kelas dengan pemandangan yang menarik. 

c) Semangat ke sekolah. Dengan pemandangan yang tidak itu-itu 
saja, anak pasti akan semangat ke sekolah meskipun ada tugas 
dari guru yang menunggu kamu di kelas. Kalimat-kalimat atau 
quote tentang semangat biasa kamu tempelkan besar-besar 
disalah satu sisi dinding kelas kamu.  

d) Spot foto yang keren. Dekorasi yang berbeda akan menjadi 
populer jika mengunggahnya ke sosial media. Hal ini otomatis 
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mengurangi pengeluaran kamu juga karena tidak perlu lagi pergi 
ke tempat yang jauh untuk sekedar mengambil foto yang bagus. 

e) Menjadi populer. Kalau foto yang diunggah banyak diminati, 
mungkin saja kelas dan sekolah kamu akan jadi terkenal 
keseluruh antar negeri. 

Pada pengenalan keaksaraan, dirancang untuk membuat 
sentra keaksaraan tersendiri. Perancangan ruangan yang menarik 
untuk merangsang kemampuan bahasa anak. Disetiap elemen yang 
ada pada ruangan kelas semaksimal mungkin akan memperhatikan 
tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Berikut penjelasan 
mengenai elemen yang ada pada sentra keaksaraan. 

 
1. Desain dengan Sentra Keaksaraan 

Menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. 
penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi 
di sentra keaksaraan ini lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. 
Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah 
dasar, frekuensi main di sentra keaksaraan lebih banyak.  Dalam 
sentra keaksaraan ini ada area bahasa. Dimana area bahasa 
merupakan tempat yang tenang sehingga anak-anak dapat melihat-
lihat buku, membacakan buku untuk temannya, atau meminta guru 
atau orang tua agar membacakan bukuuntuk mereka. 

Kesusastraan dipergunakan selama hari-hari belajar anak. 
Anak-anak diminta untuk membuat buku sendiri, mendramatisasi 
dan menyimak cerita. Dalam keaksaraan ini anak di buat duduk 
melingkar dengan temannya dalam meja yang bundar. Serta di sana 
anak bisa berdiskusi, membaca, menulis, dengan teman sekelasnya. 
Guru dapat memantau kegiatan anak yang sedang belajar. (Otto 
Beverly, 2015)  

Dalam desain interior, anak dapat mengembangkan 
keaksaraannya dengan mendesain ruangan dengan lukisan huruf-
huruf yang tidak asing bagi mereka. Ataupun membuat gambar 
hewan atau buah-buahan yang disukai oleh anak, dengan memberi 
nama buah atau hewan tersebut. Dihiasi semanarik mungkin agar 
anak membaca atau melihat desain tersebut. 

Dengan itu anak dapat mengembangkan keaksaraannya dengan 
membaca nama buah atau hewan yang mereka lihat didinding atau 
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lantai yang dihiasi dengan menarik. Contoh desain kelas dari sentra 
keaksaraan antara lain: 

 
2. Elemen-elemen Sentra Keaksaraan 

a. Desain Interior Dinding 
Dinding merupakan elemen interior yang membatasi interior 

ruang. Dinding terbentang secara vertikal dan merupakan bidang 
terbesar dalam interior ruang. Pengolahan dinding haruslah tepat 
karena dinding merupakan bidang dominan suatu interior ruang. 
Dinding dapat diaplikasikan dengan berbagai material finishing, 
material pembentuk, pencahayaan, dll.  

Dinding yang baik untuk anak usia dini ialah dinding yang 
memiliki tampilan yang menarik, agar dinding dapat tampil lebih  
menarik kita dapat bermain dengan motif dan warna cat. 
Penggunaan warna yang pas untuk anak usia dini akan mendorong 
minat dan merangsang anak untuk belajar.  

Desain dinding yang dirancang yaitu memiliki tema binatang 
dengan sentra keaksaraan. Rancangan ruangan dengan berbagai 
bentuk gambar-gambar binatang yang terlihat konkrit untuk anak 
usia dini yang dilengkapi dengan berbagai bentuk tulisan huruf 
abjad dan lambang bilangan. Pada setiap elemen dinding pada 
rancangan ruangan di sentra keaksaraan  juga menyediakan pohon 
angka dan pohon huruf ini bertujuan untuk merangsang motivasi 
belajar anak. Sebagaimana sesuai pendapat Maria Montessori 
bahwa anak usia dini belajar melalui seluruh panca inderanya. 
Diharapkan dengan disediakan pohon yang dilengkapi dengan 
angka dan huruf anak mampu untuk mengenal huruf dan lambang 
bilangan.  Berikut penjelasan mengenai desain ruangan luar. 
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Gambar 5.1. Gambar desain ruangan 

 
Konsep warna yang analogis yaitu kombinasi biru dan putih 

selain memberikan kesan tenang pada konsep warna ini juga 
memiliki makna yang penting sesuai dengan tema yang telah dibuat 
oleh perancang. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar warna biru 
memberikan makna tentang alam yaitu langit yang cerah dihiasi 
dengan bentuk awan yang menarik, matahari dan burung-burung 
yang berterbangan. Desain dalam ruang sekolah ini 
menggambarkan keadaan alam yang cerah warna biru dilangit serta 
pohon-pohon yang hijau. 

 

 
Gambar 5.2. Gambar desain interior bagian dalam kelas  
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Desain dinding dalam ruangan ini juga dilengkapi dengan 
tempelan gambar yang memberikan pengetahuan untuk anak 
seperti gambar presiden, jam, gambar pohon angka, pohon huruf, 
bunga matahari, hijau-hijaunya rumput. Tiap-tiap pada gambar 
akan di lengkapi dengan tulisan yang menarik.  

 

 
Gambar 5.3. Gambar dinding bagian luar 

 
Desain dinding luar ruangan kelas ini berbeda konsep dengan 

desain luarnya,disediakan warna hitam dan putih, ini bertujuan 
untuk mendukung pengenalan binatang-binatang yang sering 
nampak ketika pada malam hari. Sebagaimana kita ketahui selama 
ini bahwa anak usia dini sangat sedikit mengenal pengetahuan ini. 
Biasanya anak hanya diajarkan jenis-jenis binatang untuk secara 
umum akan tetapi guru jarang untuk menjelaskan bahwa ada 
beberap binatang yang hanya keluar pada malam hari saja. 
Diharapkan dengan desain yang disediakanuntuk anak didik yang 
bersekolah di sekolah dengan rancangan seperti ini akan 
mengetahui konsep jenis binatang yang sebenarnya. 
Bahan dan Alat yang Digunakan Untuk Membuat Desain Interior 
Dinding 

1.) Stik es cream   3.)  Lem   
2.) Kertas konstruk   4.)  Cat 
3.) Cutter    5.)  Kertas Origami 
4.) Gunting    6.)  Pensil dan spidol 
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Cara Membuat atau Merancang Desain Dinding 
a. Potong kertas konstruk berukuran 30 X 40 cm, 

menggunakan catter. 
b. Kemudian cat kertas konstruk dengan warna dasar (biru 

muda) pada keseluruhan kertas konstruk. 
c. Setelah cat dasar sudah mengering, lalu di beri cat warna 

biru tua membentuk gelombang agar ruangan tidak terlihat 
sempit. 

d. Setelah cat mengering, buat pola jendela dan pintu sesuai 
yang diinginkan. 

e. Tempel kertas origami berbentuk lingkaran untuk pola dasar 
menempel huruf abjad. 

f. Buat pola abjad sesuai keinginan, warnai abjad dengan 
pensil warna agar warna abjad tidak kontras dengan pola 
lingkaran yang sudah ditempelkan pada kertas konstruk. 

g. Setelah menempel abjad pada keseluruhan pola lingkaran, 
satukan kertas konstruk menggunakan lem sehingga 
membentuk persegi panjang. 

h. Tempelkan furniture dan aksesoris yang ada pada kelas, 
seperti : jam, papan tulis, bunga, ac, loker.  

i) Tempel pintu pada pola yang sudah dibuat. 
 

 
Gambar 5.4. pola pintu 

 
b. Elemen lantai 

Lantai adalah salah satu bagian rumah tinggal merupakan 
elemen yang sangat penting, karena merupakan landasan bangunan 
antara dinding dan struktur bawah (pondasi). Walaupun letaknya di 
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bawah, lantai digunakan sebagai landasan yang dilakukan untuk 
melakukan aktifitas diatasnya. Untuk itu perlu perencanaan yang 
sesuai dengan jenis atau pembuatanya. Lantaibiasanya 
merupakanpermukaanbawahdalambangunanatauruangan,tetapitidak
selaluhorizontal,dimanafurnituredanbendalain mungkin ditempati 
beberapa orang yang  berjalan. 

Adapun fungsi dari lantai ialah sebagai penerima beban (baik 
beban mati dan beban hidup), sebagai tempat berlangsungnya 
aktifitas, serta sebagai elemen pembentuk dan pembeda ruangan. 
Bahan dan Alat yang di Gunakan untuk Membuat Desain Interior 
Lantai  

• Kertas konstruk 
• Kuas 
• Cat warna biru muda 
• Spidol/ pena 
• Penggaris 

Cara Membuat atau Merancang Desain Lantai 
• sediakan kertas konstruk, dan langsung dibuat segi empat 

dengan ukuran 4x4 
• warnai persegi dalam kertas konstruk dengan warna biru 

muda, denganmemberi selang satu kotak 
c. Elemen Atap 
d.  

Atap rumah mirip helm yang menaungi kepala kita. Model 
dan bahan helm itu dirancang kuat sehingga agar andal 
melindungi isi kepala kita dari segala benturan. Seperti helm 
tadi, atap pun harus kuat agar mampu melindungi rumah dari 
perubahan cuaca.  

Pengertian   istilah   ceiling/langit-langit/plafon,   berasal   
dari   kata”ceiling”,yang berarti melindungi dengan suatu bidang 
penyekat sehingga terbentuk suatu ruang. Secara umum dapat 
dikatakan: ceiling adalah sebuah bidang (permukaan) yang terletak 
diatas garis pandangan normal manusia,berfungsi sebagai 
pelindung (penutup)lantai atau atap dan sekaligus sebagai 
pembentuk  ruang  dengan bidang yang ada di bawahnya. Dengan 
jarak ketinggian tertentu dalam bangunan,ceiling sebagai elemen 
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penutup utama pada bidang atas sebagai pembentuk atap 
bangunan.(Pamudji Suptandar, 1999 : 161) 

Selain itu, atap juga menjalankan fungsi melindungi ruang 
yang ada dibawahnya. Fungsinya antara lain menahan radiasi panas 
berlebih, mengurangi dampak tampias hujan, dan menghambat 
pergerakan angin yang biasanya membawa debu. 

Dasar pertimbangan bentuk adalah seberapa luas ruang yang 
akan dinaungi. Kriteria luasan diukur dari batas ruang terluar, 
semisal teras, hingga batas dinding yang akan menyangga balok 
pengaku dudukan rangka atap. Untuk beberapa kasus, bentuk atap 
diteruskan hingga keluar dari teras. Ini agar teras tidak terkena 
sorot matahari langsung dan tempias hujan. 

Pilihan bentuk biasanya mempertimbangkan konsep rumah 
yang akan dicitrakan di depan publik. Keputusan desain mewakili 
selera pemilik rumah. Berbagai modifikasi bentuk boleh saja 
dilakukan, asalkan tetap memenuhi fungsi. 

Konstruksi atap yang cermat memudahkan pemilik rumah 
memelihara bangunan dalam jangka panjang. Kecermatan itu 
terwujud dari desain rangka yang rigid, kemampuan berdiri tegak, 
dan tak goyang diterpa angin, atau hujan badai bahkan gempa 
sekalipun. 
Bahan dan Alat yang di Gunakan untuk Membuat Desain Interior 
Atap 

1. lem tembak   4.  tutup cat warna 
2. kertas konstruk   5.  cat warna 
3. spidol/pena   6.  Kuas 

 
Cara Membuat atau Merancang Desain Atap 
 sediakan kertas konstruk sesuai dengan ukuran ruangan yang 

dibuat, dengan melebihkan beberapa centimeter. 
 cat kertas konstruk dengan warna biru muda secara merata 

serta menyeluruh 
 buat desain lampu dari kertas konstruk dengan bentuk yang 

menarik, dan beri  warna  kuning dan hijau 
 kemudian tempelkan tutup cat warna, sebagai lampu 

menggunakan lem tembak, agar lebih merekat dan 
tidakmudah lepas. 
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 tempelkan desain lampu pada atap yang sudah di cat dengan 
lem, dan atur bentuk lampu yang disukai sehingga tampilan 
atapnya sesuai gambar 
 

e. Desain kursi dan meja (furnitur) dalam ruangan  
Desain tempat duduk dan bentuk meja yang akan dibuat 

mesti nyaman. Terlebih dalam mengembangkan sentra keaksaraan. 
Dimana, meja dan kursi sebagai tempat membaca, menulis dan 
belajar anak. Anak harus meras nyaman untuk belajar. 

Dengan itu bentuk dan susunan kursi buat anak sangat 
mempengaruhinya. Jika anak belajar secara menyendiri anak akan 
merasa cepat bosan. Maka untuk itu, kita dapat menyusunnya 
dengan membentuk lingkaran. Hal ini dapat membuat anak belajar 
bersama, berdiskusi dengan teman mereka. Selain itu, anak tidak 
akan merasa cepat bosan, karena anak dapat berdiskusi dengan 
teman mereka jika ada hal yang baru mereka lihat dalam belajar. 
Bahan dan Alat yang di Gunakan untuk Furnitur 

1. Stik    4.  Pisau kater 
2. Lem tembak   5.  Kertas origami cat warna 
3. Gunting    6.  Gulungan koran yang 

sudah digulung 
Cara Membuat atau Merancang Furnitur 

1. Sediakan stik dan potong menjadi kecil 
2. Kemudian bentuk menjadi potongan kursi 
3. satukan membentuk kursi, menggunakan lem tembak 
4. kemudian membuat meja dengan berbentuk bulat  

menggunakan kertas origami, dan lengkatkan dengan kertas 
konstruk yang bulat 

5. kemudian tempelkan dibawahnya gulungan koran, sebagai 
kaki meja 
 

e. Desain Taman 
Taman merupakan tempat dimana anak bisa bermain segala 

permainan. Dalam desain taman, dapat dibuat permainan yang 
sering ada di TK. Contohnya, jungkat-jungkit, ayunan, dan 
perosotan. Permainan ini ialah permainan outdoor yang paling 
sering anak temui ditaman, dan juga paling senang anak mainkan. 
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Dalam desain taman ini, anak dapat mengembangkan motorik 
kasar mereka, dan saling berbagi permainan dengan teman mereka. 
Bahan dan Alat yang di Gunakan untuk Membuat Desain Taman: 

a) Stik 
b) Lem tembak 
c) Benang 
d) Pisau karter 
e) Cat warna 
f) Rumput-rumputan 

 
Cara Membuat atau Merancang Desain Taman: 

1. Dalam pembuatan ayunan, sediakan dulu benang dan stik, 
kemudian potong stik. 

2. Ikatkan benang ke kedua sisi stik 
3. Buatlah tiang ayunan dari stik dan ikatkan benang ke tiang 

ayunan, hingga menjadi ayunan kemudian membuat 
perosotan, satukan satu stik menjadi dua, sehingga lebar, buat 
kaki perosotan dari stik juga dan satukan dengan berbentuk 
miring dan kemudian warnai sesuai dengan warna yang 
diinginkan. 
 

3. a. Tema 
Prinsip utama dalam mendesain sebuah ruangan ialah tema. 

Tema adalah gagasan pokok dari segala sesuatu. Dalam desain 
ruangan pada sentra keaksaraan yaitu menggunakan tema binatang 
dengan sub tema jenis-jenis binatang. Pada desain ruangan ini baik 
desain dinding, lantai, atap maupun furniturdisamakan antara tema 
dan bentuk desainnya. 
Bahan dan Alat: 

a. Kardus 
b. Karton  
c. HVS warna 
d. Gunting 
e. Lem 
f. Cutter 
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b. Elemen dinding 
1) Potong bagian atas kardus menggunakan cutter 
2) Lukis bagian samping kardus membentuk gambar pintu dan 

jendela 
3) Selanjutnya potong gambar yang telah dilukis dengan cutter 
4) Tempelkan bagian dalam kardus dengan karton warna biru 

pada bagian atas dan karton warna putih di bagian bawah 
warna biru 

5) Tempelkan bagian luar kardus dengan karton warna hitam 
pada bagian atas dan karton warna putih pada bagian bawah 
karton warna hitam 

6) Gunting bagian-bagian tertentu yaitu bagian pintu dan 
jendela yang telah tertutup karton 

7) Hiasi pintu dan jendela dengan kertas hvs warna hijau, 
kuning dan pink 

8) Buat gambar awan sebanyak yang diperlukann di kertas hvs 
selanjutnya gunting  dan tempelkan di kardus serta 
tempelkan dacron pada gambar awan tersebut 

9) Setelah gambar awan selesai selanjutnya tempelkan gambar 
awan tersebut menggunakan lem pada bagian dalam 
ruangan yang berwarna biru, perhatikan tata letak awan dan 
tempelkan sebagus mungkin 

10) Sediakan berbagai bentuk gambar-gambar menarik seperti 
gambar bintang, bulan, matahari, planet, gambar presiden, 
burung, pelangi, rumput, pohon angka,pohon huruf, jam 
dinding, AC, CCTV, kelelawar dan lain sebagainya yang 
bersangkutan dengan alam 

11) Kemudian tempelkan semua gambar tersebut di kardus lalu 
digunting sesuai dengan pola 

12) Hias ruangan dengan gambar yang telah tersedia gambar 
matahari, pohon angka, pohon huruf, jam dinding, AC, 
gambar presiden, jam. Gambar-gambar tersebut 
ditempelkan di bagian dalam ruangan yang memberikan 
kesan siang, sedangkan diluar ruangan sesuai dengan 
konsepnya yaitu malam hari maka tempelkan gambar 
bintang, bulan, planet, kelelawar. 
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c. Elemen Lantai 
Elemen lantai merupakan salah satu elemen terpenting dalam 

sebuah interior. Lantai merupakan batas bawah bagi interior sebuah 
ruang. Lantai terbentang secara horisontal. Treatment yang dapat 
diterapkan pada lantai bermacam macam mulai dari penggunaan 
berbagai material, pengaplikasiaan perbedaan ketinggian lantai, dan 
pengaplikasian esensi -esensi bentuk. Area ini sangat memerlukan 
perhatian kebersihan, keindahan, dan daya tahan. 

Desain elemen lantai sesuai dengan tema dan sentra yang 
dibuat yaitu sentra keaksaraan, dibuat desain lantai yang dilengkapi 
dengan keramik yang berwarna warni sehingga memberikan kesan 
yang menarik untuk anak usia dini, selain itu perancang juga 
memperhatikan kebersihan dan kenyamanan untuk anak serta 
memberikan kebebesan bagi anak usia dini untuk bereksplorasi.  

Desain yang dibuat pada elemen lantai ini menyediakan 
keramik yang berwarna biru dan putih dan juga disediakan karpet 
yang memiliki gambar binatang yang disertai dengan tulisan agar 
membantu anak mengenal tulisan. Konsep warna yang analogis 
yaitu kombinasi biru dan putih yang memberikan kesan tenang. 
1) Gunting karton 3x3 cm sebanyak 30 buah, 15 buah karton 

putih dan 15 buah warna biru 
2) Tempelkan gambar jenis hewan pada bagian keramik dengan 

tujuan untuk memberikan kesan karpet.  
3) Lengketkan potongan karton yang telah dipotong dengan 

menggunakan lem sehingga menutupi semua lantai. 
 

d. Elemen atap 
Elemen atap merupakan elemen pembentuk ruang yang 

menjadi naungan dalam interior, memberikan perlindungan fisik 
dan psikologis bagi semua yang berada dibawahnya.  Ketinggian 
atap berpengaruh kepada skala ruang. Atap yang tinggi dapat 
menimbulkan kesan terbuka, segar, luas, agung, dan resmi. Atap 
yang rendah mempertegas kualitas naungan dan menciptakan 
ruangan yang intim dan ramah.  

Merancang atap yang tinggi dari lantai agar memberikan 
kesan terbuka, luas, agung, dan resmi hal ini sesuai dengan 
kebutuhan anak usia dini yaitu membutuhkan rasa bebas dan 
nyaman. Atap yang tinggi akan memberikan kesan nyaman tidak 
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panas dan gerah. Atap juga dilengkapi dengan plafon untuk 
melindungi pancaran panas yang dikeluarkan dari seng.  

Elemen atap dibuat dengan kombinasi warna biru cerah dan 
plafon yang berwarna putih pada bagian plafon dirancang diberikan 
desain gantungan angka dan huruf yang berwarna warni 
Caranya yaitu : 

1) Gunting kardus berbentuk persegi panjang sebanyak 3 
buah selanjutnya 2 kardus di lapis dengan warna hijau 
dan 1 nya lagi dilapisi dengan kertas warna putih 

2) Tempelkan sisi atas kedua kardu yang bewarna hijau 
dengan lem dan biarkan sampai mengering 

3) Selanjutnya kardus yang berwarna putih ditempelkan 
pada bagian bawah kardus yang berwarna biru. 

4) Gunting kardus membentuk segitiga sebanyak 2 buah 
dan lapisi dengan kertas warna hijau 

5) Lalu kardus yang telah digunting bentuk segitiga tadi 
ditempelkan bagian depan dan belakang antara kardus 
yang berwarna hijau yang telah ditempelkan sisi atasnya, 
tujuannya untuk menutupi bagian yang bolong. 

6) Gunting kardus dengan membentuk abjad dan angkat 
kemudian ditempelkan dengan benang selanjutnya 
ditempelkan di bagian bawah plafon ruangan 

 
e. Furnitur 

Furnitur adalah perlengkapan ruangan yang mencangkup 
semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Furnitur berasal dari 
bahasa Prancis Fourniture (1520-30 Masehi). Fourniture 
mempunyai asal kata fourni yang artinya furnishatau perabot rumah 
atau ruangan. 
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Gambar 5.5Ruang kelas bagian dalam 

 
Perancang menyediakan beberapa furnitur didalam ruang 

yaitu terdapat 3 buah meja bulat yang pendek, sehingga anak ketika 
ingin melakukan aktivitas dimeja tersebut tidak perlu menggunakan 
kursi, perancang menyediakan sudut baca anak berupa meja baca 
dan lemari baca, dimana pada meja dan lemarinya diletakkan 
berbagai macam buku cerita yang menarik untuk anak, papan tulis 
belajar, rak sepatu, dan rak tas, dan rak alat permainan (APE). 

• Gunting kardus berbentuk persegi panjang sepanjang 6 x 4 
dan lapisi dengan kertas hvs 

• Susun persegi panjang yang telah disusun membentuk 
petakan dan lem 

• Gunting kartus berbentuk lingkaran dan diberi warna 
dengan kertas warna warni 

• Selanjutnya pada bagian bawah lingkaran gunting kembali 
kardus berbentuk persegi panjang lalu liat dan lem kan 
dibagian bawah kardus lingkaran 

 
Adapun penjelasan mengenai sistem interior pada rancangan desain 
interior ini yaitu  

a. Tata udara 
• Alami : perancang memberikan tata udara alami dengan 

menyediakan 8 jendela dan 2 pintu ini akan membantu 
masuknya udara secara alami dan memberikan kesan 
nyaman untuk anak, selain 8 jendela dan 2 pintu 
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perancang juga membuat rancangan ruang yang cukup 
tinggi hal ini akan mempengaruhi tata udara dalam 
ruangan dimana ruangan yang cukup tinggi akan terasa 
dingin daripada ruangan yang rendah. 

• Buatan : dalam ruangan ini disediakan 2 AC yang 
bertujuan agar anak merasa nyaman atau tidak panas 
ketika berada didalam ruangan 

b. Tata cahaya 
• Alami ; sama dengan hal nya tata udara tujuan perancang 

membuat 8 jendela dan 2 pintu agar banyak cahaya yang 
masuk didalam ruangan kelas. 

• Buatan ; perancang menyediakan 4 lampu didalam 
ruangan agar tidak memberikan kesan gelap dalam 
ruangan 

c. Tata suara 
Perancang menggunakan bahan vynil agar didalam ruangan 
tidak bergema. 
 

4. Aspek Perkembangan Kebutuhan ruangan anak 
Adapun aspek perkembangan kebutuhan ruang anak yang 

dikembangkan dalam rancangan ruangan yang dibuat dapat 
diuraikan sebagai berikut; 

1) Aman 
Desain yang telah dirancang cukup memberikan rasa aman 
untuk anak didik yang berada pada sekolah tersebu,t hal ini 
dapat dilihat dengan adanya 2 pintu yang apabila terjadi 
kejadian darurat akan memudahkan anak untuk keluar 
dengan bebas, selain itu juga bentuk ruangannya yang 
dilengkapi dengan pagar perlindung, serta penataan 
furnituture yang tidak berbahaya seperti barang-barang 
tajam diletakkan di dalam lemari 

2) Bebas 
Dalam hal memberikan rasa bebas pada desain interior ini 
dibuat ukuran ruangan yang cukup besar 18 x 18 cm, 
tersedianya karpet yang tidak licin sehingga anak bisa 
bergerak sebebas mungkin diruangan dan penataan ruangan 
yang cukup luas. 
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3) Nyaman 
Terdapat 2 AC dan juga satu kipas angin ini telah 
memberikan rasa nyaman untuk anak usia dini, anak akan 
belajar dengan nyaman atau tidak merasa panas 

4) Rangsang  
Kebutuhan akan rangsang pada ruangan ini cukup terlihat 
jelas dengan adanya beberapa gambar yangmenarik seperti 
gambar pohon angka dan huruf yang membantu 
merangsang belajar keaksaraan anak usia dini. Selain itu 
juga, terdapat gambar-gambar binatang yang disertai 
dengan tulisan-tulisannya, juga disediakan warna-warni 
yang disukai oleh anak usia dini. 

5) Hangat 
Kebutuhan akan hangat juga dikembangkan pada desain 
yang dirancang,disediakan karpet yang menarik sehingga 
anak akan berkumpul diarea karpet untuk berbagi dan 
bersama-sama. 

Guru yang baik ialah guru yang dapat menyediakan kebutuhan 
anak, kebutuhan anak akan desain ruangan yang nyaman, aman, 
bebas, rangsang, dan hangat itu sangat penting 

 
5. Kesimpulan 

Anak usia dini (childhood) adalah anak yang berada dalam 
rentang usia 0-8 tahun (NAEYC). Anak usia dini didefinisikan pula 
sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan 
dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola 
pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan 
tingkat pertumbuhan dan perkembangannya (Mansur, 2005).  

Secara teoritis anak usia dini tertarik dengan keindahan 
yang ada di lingkungan mereka. Dengan itu guru harus bisa 
membangun keindahan yang anak inginkan, supanya anak memiliki 
ketertarikan pada pembelajaran. Dengan desain interior kelas, guru 
dapat membuat anak merasa nyaman dan tertarik untuk belajar. 
Pada desain interior ini guru juga dapat mengembangkan semua 
sentra yang dapat mengembangkan semua aspek yang dibutuhkan 
oleh anak. Contohnya, sentra keaksaraan, yang dapat 
mengembangkan kesastraan anak. Guru dapat membuat huruf abjad 
dan gambar hewan atau buah yang disukai anak, dengan memberi 
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langsung nama di bawah gambar. Serta tampak sadar anak akan 
bisa memecahkan masalah keaksaraan mereka dengan sendirinya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa membuat ruangan kelas 
yang nyaman yaitu mengoptimalkan warna ruangan kelas, rapikan 
isi lemari, seragamkan meja anak-anak, pasang gorden yang enak 
dipandang, jadikan meja mengajar senyaman mungkin, buat 
pajangan dinding, dan atur susunan meja sesuai keadaan kelas dan 
anak didik. Kemudian untuk membangkitkan semangat belajar 
anak dapat dilakukan dengan cara yaitu pemberian bentuk 
lingkaran yang dibuat dari kertas origami, papan tulis kreatif, pintu 
kelas, dan kelas playfull. Adapun manfaat dari dekorasi yaitu 
menambah kreatifitas anak, mendorong semangat belajar anak, dan 
membangkitkan semangat anak untuk pergi kesekolah. 
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BAGIAN 6 
DESAIN INTERIOR SENTRA PERSIAPAN 

 
 

1. Desain Interior Kelas Untuk Anak Usia 4-5 Tahun 
Menggunakan Model Pembelajaran Sentra Persiapan  (A) 
a. Tema  

Tema desain  : Go green 
Sentra  : Persiapan 
Usia anak : 4-5 tahun (TK B) 
Alat dan Bahan: 

1) Kertas terobos 
2) Kertas HVS warna 
3) Lem 
4) Pisau 
5) Gunting 
6) Sedotan plastik 
7) Cat poster 

 
b. Elemen dinding 

Pada rancangan desain interior ruangan kelas ini 
menggunakan cat dinding berwarna biru langit dipadukan cat 
berwarna hijau. Pada desain ini terdapat 4 sudut yang di desain 
sesuai dengan kebutuhan anak   
1. Desain dinding sebelah kiri dan kanan terdapat jendela 

yang berguna sebagai tempat keluar masuknya udara dan 
cahaya. Selain jendela, di dinding sebelah kiri dan kanan 
juga terdapat gambar-gambar yang menunjang ilmu 
pengetahuan anak, gambar huruf di bagian dinding kanan 
dan gambar angka dibagian dinding sebelah kiri.  

2. Desain dinding sebelah kanan. Desain dinding sebelah 
kanan terdapat loker penyimpanan tas anak,dan pintu 
utama, kemudian didinding sebelah kiri terdapat lemari 
tempat penyimpanan media-media pembelajaran anak. 

3. Di sudut sebelah kanan terdapat pojok membaca. Rak 
buku di pojok membaca ini di tempelkan langsung ke 
tembok, menggunakan karpet yang aman, serta tempat 
duduk dan meja.  

67 
 



4. Disudut sebelah kiri bagian belakang terdapat pintu 
darurat sebagai tempat keluar anak apabila sewaktu-waktu 
terjadi bencana ataupun  

5. kejadian yang tidak diinginkan. 
6. Di dinding depan terdapat papan tulis tempat anak belajar, 

gambar poster seperti poster angka, poster objektif, jam 
dinding, lukisan-lukisan, gambar hewan, dan pohon tiga 
dimensi. 
 

c. Elemen Furnitur 
1. Tentukan tema, sentra dan usia yang akan digunakan 

untuk rancangan desain kelas yang akan dibuat. 
2. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan, seperti: kertas 

terobos, kertas HVS warna, lem, pisau, gunting, dedotan 
plastik, cat poster 

3. Sediakan 6 lembar kertas terobos.  
• 2 lembar berukuran panjang 34 cm dan tinggi 22 cm 

yang akan digunakan untuk dinding depan dan 
belakang. 

• 2 lembar berukuran panjang 30 cm dan tinggi 21 cm 
yang akan digunakan untuk dinding sebelah kiri-
kanan. 

• 2 lembar berukuran panjang 42 cm dan tinggi 30 cm 
yang akan digunakan untuk atap dan lantai ruangan 
kelas. 

4. Tempelkan 1 lembar kertas hvs berwarna biru pada salah 
satu sisi kertas terobos yang akan digunakan untuk 
dinding depan, belakang, kiri, dan kanan. 

5. Gunting kertas hvs berwarna hijau muda membentuk 
gelombang sebanyak 4 lembar. 

6. Tempelkan kertas hvs berwarna hijau muda pada kertas 
terobos yang telah ditempelkan kertas hvs berwarna biru.  

7. Gambarlah bentuk balon pada kertas origami dan 
tuliskan nama-nama bulan pada kertas tersebut lalu 
gunting satu persatu. 
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8. Gambarlah bentuk lingkaran pada kertas origami dan 
tuliskan abjad Aa-Zz, angka 1-20  pada kertas origami 
tersebut lalu gunting.  

9. Gambarlah bentuk-bentuk awan pada kertas origami lalu 
tuliskan nama-nama hari pada kertas tersebut dan 
gunting satu persatu. 

10. Carilah gambar pintu, jendela, jam dinding, presiden-
wakil presiden, burung garuda, dan doa-doa pendek. 

11. Guntinglah masing-masing gambar tersebut dan 
tempelkan pada kardus lalu gunting kembali mengikuti 
bentuk dan ukuran yang telah ada. 

 
Gambar 6.1 Furnitur ruangankelas 
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Gambar 6.2 Furnitur yang sudah ditur letaknya 

 
d. Elemen Lantai 

  Lantai merupakan area favorit anak untuk bermain, 
karena adanya kecenderungan anak untuk mengambil 
mainan yang jatuh ke lantai dan memasukkannya kedalam 
mulut, maka sebaiknya lantai dilapisi alas yang bagus, tidak 
licin, dan berkesan hangat. Lantai untuk ruang kelas 
sebaiknya kuat, tidak licin, dan pemeliharaannya harus 
mudah, demikian pula untuk dinding dan plafon.  
 Pada rancangan desain interior ini sebagian lantai 
dilapisi dengan karpet, yang mana hal ini berguna saat anak 
sedang menerima pembelajaran inti dari guru. Saat 
pembelajaran anak dipersilahkan duduk di areal karpet yang 
letaknya berada di depan papan tulis. Sehingga anak mudah 
melihat pembelajaran yang diberikan oleh guru.  
 Perabot (meja, kursi, rak untuk alat pendidikan, dan rak 
untuk tempat penyimpanan barang-barang anak). Perabot 
juga sebaiknya dipakai dengan menggunakan material yang 
aman dan tidak mempunyai ujung yang runcing dan lancip 
karena ini berbahaya untukanak-anak. Perabot juga harus 
memiliki daya tarik. Perabot tersebut hendaknya diberi 
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warna, warna muda yang menarik. Warna yang mendukung 
kebutuhan anak adalah warna yang dapat memberikan 
suasana aman, hangat, nyaman, bebas dan rangsang. Warna 
pastel aman bagi anak dengan arti tidak menyilaukan, 
membuat mata cepat lelah.  
Langkah-langkah pembuatan 
(1) Sediakan satu lembar kertas terobos sebesar A3 sebagai 

dasar untuk pembuatan lantai. 
(2) Lapisi kertas terobos tersebut dengan menggunakan 

kertas buffallo dua warna, yaitu warna : kuning muda 
dan hijau muda. 

(3) Setelah itu, pasang karpet pada beberapa bagian lantai 
yakni karpet pojok bacaan, dan karpet morning time.  

(4) Kemudian susunlah furnitur yang telah dibuat di atas 
lantai. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 

 
Gambar 6.3 Gambar lantai 

 
e. Elemen Dinding 

 Dalam pemilihan cat untuk dinding gunakanlah cat zat-
zat tertentu yang tidak berbahaya bagi kesehatan. 
Pemasangan hasil karya anak atau foto dari masing-masing 
anak dapat dipasang di tempat yang mudah terlihat dan 
harus ditata secara rapi. Pada rancangan desain interior 
kelas ini menggunakan cat yang tidak berbahaya bagi anak 
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dan menggunakan warna yang lembut dan indah dipandang 
mata. Bukan menggunakan warna-warna yang cerah yang 
dapat menyebabkan mata anak mudah lelah saat melihat 
warna tersebut. 
 Selain cat, kita juga perlu memperhatikan sirkulasi 
udara. Luas ruangan kelas idealnya 40-50 m² dan ruangan 
kelas diisi oleh 24 orang anak didik atau minimum 0,9 m² 
untuk tiap anak. Pencahayaan dan penghawaan alami 
menyehatkan dan dapat menghadirkan suasana yang cerah 
dan segar yang disukai oleh anak-anak, apabila 
pencahayaan dan penghawaan alami tidak memadai, maka 
perlu ditambah dengan pencahayaan dan penghawaan 
buatan. Pada rancangan desain interior ruangan kelas ini 
menggunakan pencahayaan dari sinar matahari langsung 
yang masuk melalui jendela yang letaknya berada disebelah 
kiri dan kanan dinding ruangan. Penghawaan menggunakan 
penghawaan buatan dan alami. 
Langkah-langkah pembuatan 
(1) Sediakan 4 lembar kertas terobos berukuran panjang 30 

cm dan tinggi 21 cm. 
(2) Tempelkan masing-masing kertas terobos tersebut 

dengan menggunakan kertas hvs berwarna biru pada 
salah satu sisi kertas. 

(3) Gunting kertas hvs berwarna hijau muda membentuk 
gelombang. 

(4) Tempelkan kertas hvs berwarna hijau muda pada kertas 
terobos yang telah ditempelkan kertas hvs berwarna 
biru.  

(5) Tempelkanlah furniture dinding sebelah kirikanan, 
dinding depanbelakang sesuai dengan desain yang telah 
dirancang. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini: 
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Gambar 6.4 Dinding tampak depan 

 
Gambar 6.5 Dinding tampak belakang 
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Gambar 6.6 Dinding tampak samping kanan 

 

 
Gambar 6.7 Dinding tampak samping kiri 

 
f. Elemen Atap 

Dalam pemilihan cat untuk atap juga menggunakan cat 
tertentu yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Pada rancangan 
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desain interior kelas ini menggunakan cat yang tidak 
berbahaya bagi anak dan menggunakan warna yang lembut dan 
indah dipandang oleh mata. Bukan menggunakan warna-warna 
yang cerah yang dapat menyebabkan mata anak mudah lelah 
saat melihat warna tersebut. Warna yang digunakan untuk atap 
adalah warna biru muda yang diibaratkan sebagai langit 
sehingga rancangan desain tersebut tetap menyangkut pada 
tema yang digunakan yaitu go green. Pada desain atap 
menggunakan gambar-gambar hewan, benda serta huruf yang 
dapat menunjang kemampuan anak dalam hal berbahasa dan 
mengenal huruf terkhususnya huruf vokal yaitu a,i,u,e,dan o. 
Langkah-langkah Pembuatan: 

(1) Sediakan satu lembar kertas terobos sebesar A3 sebagai 
dasar untuk pembuatan lantai. 

(2) Lapisi kertas terobos tersebut dengan menggunakan 
kertas buffallo berwarna biru muda. 

(3) Setelah itu, susunlah bentuk awan, matahari dan 
rangkaian-rangkaian huruf vokal yang telah dibuat 
sebelumnya dengan sedemikian rupa. Penjelasan tersebut 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 6.8 Atap 
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2. Desain Interior Kelas Untuk Anak Usia 5-6Menggunakan 
Model Pembelajaran Sentra Persiapan  (B) 
a. Tema 

Tema desain  : Kendaraan darat 
Sentra   : Persiapan 
Usia anak  : 5-6 tahun (TK B) 
Alat dan Bahan secara keseluruhan: 

1) Kardus bekas 
2) Kertas HVS warna 
3) Lem 
4) Pisau 
5) Gunting 
6) Sedotan plastik 
7) Cat warna 
8) Origami 
9) Pensil 
10) Penggaris 

 
b. Elemen  dinding  

Pada rancangan desain interior ruangan kelas ini 
menggunakan cat dinding berwarna kuning. Pada desain ini 
terdapat 4 sudut yang di desain sesuai dengan kebutuhan anak   

Desain dinding depan dan belakang terdapat jendela yang 
berguna sebagai tempat keluar masuknya udara dan cahaya. 
Desain jendelanya berada di kiri dan kanan anak saat belajar. 
Hal ini bertujuan jika ada sinar matahari yang masuk, sinar 
tersebut tidak menyilaukan mata anak. Dinding terdapat 
gambar-gambar yang menunjang ilmu pengetahuan anak. 
Alat dan bahan 

a. Gunting 
b. Pisau 
c. Pensil warna 
d. Hvs 
e. Crayon 

Langkah pembuatan 
1. Tempelkan kertas hvs di kardus menggunakan lem 
2. Buat gambar-gambar yang akan ditempel pada bagian 

dinding 
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3. Tempel gambar tersebut pada dinding sesuai dengan 
tema 
 

c. Elemen Lantai 
Lantai merupakan area favorit anak untuk bermain, karena 

adanya kecenderungan anak untuk mengambil mainan yang 
jatuh ke lantai dan memasukkannya kedalam mulut, maka 
sebaiknya lantai dilapisi alas yang bagus, tidak licin, dan 
berkesan hangat. Lantai untuk ruang kelas sebaiknya kuat, 
tidak licin, dan pemeliharaannya harus mudah, demikian pula 
untuk dinding dan plafon.  

Pada rancangan desain interior ini sebagian lantai dilapisi 
dengan karpet, yang mana hal ini berguna saat anak sedang 
menerima pembelajaran inti dari guru. Saat pembelajaran anak 
dipersilahkan duduk di areal karpet yang letaknya berada di 
depan papan tulis. Sehingga anak mudah melihat pembelajaran 
yang diberikan oleh guru.   
Alat dan bahan 

1. Karton putih 
2. Spidol 
3. Pensil 
4. Lem 
5. Planel 
6. lem 
Langkah-langkah pembuatan 
1. Buat garis-garis seperti kotak-kotak pada karton putih 
2. Tempelkan karton tersebut di bagian lantai. 
3. Gunting planel sesuai bentuk yang di inginkan. Lalu 

letakkan di bagian lantai. 
 

d. Elemen Atap 
Desain atapnya atau langit-langit harus kokoh. Dilangit-

langit terdapat hiasan-hiasan penunjang dan lampu sebagai 
pencahayaannya. Warna atap dipadukan dengan warna lantai. 
Warna langit-langit-langitnya warna biru tidak terlalu terang 
karena di atap dipadukan dengan hiasan-hiasan.  
Alat dan bahan 
1. kapas 
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2. kertas karton 
3. lem 
4. sedotan 

Langkah pembuatan 
1. gunting hvs sesuai dengan ukuran kardus 
2. tempel kertas hvs tersebut di kardus 
3. untuk membuat lampu, potong sedotan, dan digabungkan 

menjadi satu. 
4. Hiasan di langit-langit, buatlah awan berbentuk awan.  

 
e. Furnitur 

Meja dan kursi disesuaikan dengan ukuran anak baik berat 
maupun ukurannya. Penyesuaian dengan ukuran anak agar 
anak nyaman menggunakannya, menghindari kecelakaan 
karena kesulitan anak menggunakannya. Disamping itu anak 
dapat dilibatkan untuk membereskan meja kursi apabila 
ruangan akan digunakan kegiatan lain yang tidak 
membutuhkan pemakaian meja dan kursi, ujung meja dan kursi 
anak berbentuk tumpul (tidak runcing). 
Alat dan bahan 
1. kertas warna 
2. origami 
3. trobos 
4. kardus bekas 
5. lem 
6. pensil 
7. krayon 

 
3. Contoh lain Desain Interior Untuk Sentra Persiapan   

a. Elemen dinding 
Dinding adalah bagian dari bangunan yang dipasang 

secara vertikal dengan fungsi sebagai pemisah antar ruang, 
baik antar ruang dalam maupun ruang luar. Terdapat tiga jenis 
utama dinding, yaitu dinding struktural adalah dinding 
bangunan, dinding pembatas (boundary) dan dinding penahan 
(retaining). Selain fungsi utama di atas, ada beberapa fungsi 
lain dari dinding yaitu: fungsi kenyamanan, kesehatan, 
keamanan, dan keindahan. 
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Sebagai pembatas ruang, memiliki sifat privasi dan dalam 
skala, warna,tekstur. Sebagai peredam terhadap bunyi, baik 
dari dalam maupun dari luar. Sebagai pelindung terhadap 
gangguan dari luar (sinar matahari, isolasi terhadap suhu, air 
hujan, dan kelembaban, hembusan angin, dan gangguan dari 
luar lainnya). Sebagai penahan radiasi sinar atau zat-zat 
tertentu seperti pada ruang radiologi, ruang operasi, 
labolatotium, dan lain-lain. Sebagai fungsi artistik tertentu. 
Sebagai pembentuk ruang, menambah keindahan ruang dan 
point of interest. 
 Alat dan bahan:  

• Kardus 
• Kertas karton 
• Gunting 
• Pensil 
• Spidol 
• Penghapus 
• Penggaris 
• Pisau cutter 
 Cara membuat: 
• Lapisi kardus menggunakan kertas karton warna biru 

mengunakan lem 
• Ukur menggunakan penggaris dan tandai 

menggunakan pinsil atau spidol untuk membuat 
jendela pada bagian kiri dan kanan, lalu lobangi 
menggunakan pisau cutter dan gunting. 

• Gunting dan tempel gambar-gambar yang telah diprint 
seperti gambar presiden dan wakil presiden, gambar 
burung garuda, gambar kipas gambar motif corak 
khas melayu, gambar pakaian, alat musik, dan rumah 
adat melayu. 

Dari elemen dinding ini bisa mengembangkan beberapa 
aspek perkembangan seperti aspek seni, anak mengenal alat-
alat musik tradisional melayu, aspek sosial emosional, anak 
berekspresi mengenal pakaian adat dan laian-lain, aspek 
kognitif, akan membedakan bentuk motif pada corak yang 
ditempelkan. 
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b. Elemen  lantai 
Lantai merupakan bagian dasar dari sebuah ruangan yang 

memiliki peran penting untuk memperkuat aksistensi obyek 
yang berada didalam ruang. Fungsi lantai secara umum adalah 
menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter 
dalam ruangan. Ketika orang berjalan diatas lantai maka 
karakter yang muncul adalah tahan lama, tidak licin dan 
berwarna netral (tidak dominan). Lantai rumah digunakan 
untuk meletakkan barang-barang seperti kursi, meja, almari, 
dan sebagainya serta mendukung berbagai aktivitas seperti 
berjalan, anak-anak berlari duduk dilantai, dan lain-lain. 

Dari sisi estetika, lantai berfungsi untuk memperindah 
ruang dan membentuk karakter ruang. Tema warna dan image 
yang ditampilkan dapat mengambil konsep apapun sesuai 
kerakter yang dimunculkan. Beberapa tema yang dapat 
diterapkan seperti etnik tradisional, modern minimalis, retro 
dan sebagainya. 
 Alat dan bahan: 

• Kardus 
• Ketas origami 
• Lem 
• Gunting 
• Kertas kado 
• Spidol 
• Kertas hvs 

 cara membuat: 
• Gunting kertas origami berbentuk persegi dengan 

berbagai macam warna (merah, kuning dan hijau) 
• Tempelkan kertas origami yang telah digunting tersebut 

ke lantai menggunakan lem dan susun berpola, lalu 
gunting kertas kado untuk membuat pembatas antara 
masing-masing origami. 

• Buat angka 1-9 pada kertas hvs menggunakan spidol 
lalu gunting dan tempelkan pada tiap-tiap origami yang 
digunting berbentuk lingkaran, setelah itu tempelkan 
lagi pada kertas origami yang telah disusun berpola di 
lantai tadi. 
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Gambar 6.9. Elemen lantai 

 
Dari elemen lantai ini bisa mengembangkan beberapa 

aspek perkembangan anak, seperti aspek kognitif, anak berfikir 
menyusun pola, menghitung angka-angka yang ada dan lain-
lain. Dari aspek  seni anak berkreasi menyusun warna-warna 
yang ada pada kertas origami. 

 
f. Elemen  atap 

Atap adalah penutup rumah bagian atas atau benda yang 
dipakai untuk  menutup suatu bangunan. Jadi,atap dapat 
diartikan sebagai struktur yang terletak di bagian paling atas 
bangunan yang berguna untuk menutupi struktur-struktur 
dibawahnya. 

Fungsi utama atap yakni untuk melindungi rumah dari 
perubahan cuaca baik panas, hujan, salju, petir, angin, debu, 
dan sebagainya. atap juga memiliki fungsi proteksi untuk 
menutupi ruangan yang berada dibawahnya, menahan radiasi 
panas yang berlebihan, mencegah tempias hujan, dan 
mengurangi pergerakan angin. 
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 Alat dan bahan: 
• Kardus 
• ketas padi 
• kertas HVS                
• gunting 
• lem  
• benang 
• double tip 
• kertas origami 
 Cara membuat: 
• Gunting kertas hvs lalu tempelkan ke langit-langit/atap, 

dan gunting kertas padi untuk membuat garis atau 
membentuk kotak-kotak. 

• Lipat kertas origami membentuk perahu dan burung 
• Pasang benang pada perahu dan burung lalu tempelkan 

ke langit-langit menggunakan double tip 
Dari elemen atap ini bisa mengembangkan aspek 

perkembangan motorik halus anak, anak melipat kertas 
origami menjadi bentuk kapal dan burung, aspek kognitif, anak 
berfikir bagaimana kertas origami tersebut bisa berberntuk 
seperti burung, aspek seni anak mengkreasikan kertas origami, 
aspek moral agama, anak mengenal ciptaan tuhan, aspek sosial 
emosional, anak ekerjasama dengan teman. 

 
g. Elemen  furniture 

Furniture adalah istilah yang biasa digunakan untuk 
perabot rumah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan 
barang, tempat tidur, tempat duduk, dan lain-lain, misalnya 
furniture sebagai tempat menyimpan barang-barang biasanya 
dilengkapi dengan pintu, laci, dan rak, contohnya seperti 
lemari pakaian dan lemari buku dan banyak lagi furniture-
furniture seperti kursi, meja, rak sepatu dan lain-lain. Di sini 
dibuat furniture yaitu rak, lemari, meja, dan kursi. 

 
 
 
 

82 
 



4. Desain ruangan secara keseluruhan 
Di sentra persiapan ini kami membuat ruangan yang cukup 

luas agar anak merasa nyaman dan tidak lupa memperhatikan 
keamanan anak secara rinci ruangan kelas terdiri dari: 
a. Pintu 

Pintu terdapat dua pintu yaitu pintu utama (didepan) dan 
pintu belakang. Dibuat dua pintu karena agar anak mudah 
untuk keluar masuk. 
Langkah pembuatan 

a. Potong bagian depan belakang desain membentuk 
deperti pintu 

b. Gunting origami atau hvs sesuai ukuran pintu 
c. Tempelkan pada bagian pintu 

 
b. Jendela  

Jendelanya berfungsi sebagai pencahayaan alami dan udara 
alami  yang masuk. Jendela terdapat didepan dan disamping, 
jumlahnya disesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang 
masuk. 

Alat dan bahan 
a. Potong bagian depan dan belakang berbentuk segi 

empat seperti jendela 
b. Potong plastik beng sesuai ukuran jendela 
c. Tempelkan pada bagian jendela 

 
c. Pencahayaan 

Pengaturan tempat duduk anak juga diperhatikan dalam 
menentukan pencahayaan yang tepat. Pandangan anak jangan 
menantang matahari. Sinar atau cahaya akan lebih baik datang 
dari samping anak. 

Didalam ruangan untuk pencahayaan menggunakan lampu 
yang cukup terang dan juga dengan cahaya alami yang didapat 
dari jendela. Penggunaan lampu disesuaikan dengan cuaca 
pada hari itu, 
Langkah pembuatan 

a. potong sedotan dengan ukuran sama panjang 
b. gabungkan sedotan tadi menggunakan lem 
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d. Daerah pajangan 
Hasil karya murid disini dipajang dipojok ruangan didekat 

pintu keluar, sehingga saat anak menempelkan karya tersebut 
sebelum keluar kelas dan saat anak mengantri keluar kelas. 

Udara dalam ruangan diperoleh dari AC, kipas angin dan 
udara alami dari luar dengan adanya banyak jendela.  

 
e. Alat peraga kelas 

Terdapat kursi dan meja. Kursi dan meja tersebut hanya 
digunakan saat anak melakukan proses belajar. Jika proses 
belajar selesai, maka kursi dan meja dibereskan dan diletakkan 
di pinggir-pinggir ruangan kelas. Anak bisa duduk dilantai atas 
karpet. 

Didalam kelas terdapat alat-alat peraga dan ditempatkan 
sesuai dengan tempatnya yaitu lemari. Lemari-lemari tersebut 
bisa berisi alat penunjang belajar di sentra tersebut. Ukuran 
lemari disesuaikan dengan tinggi anak, sehingga anak mudah 
menjangkau alat permainan yang dibutuhkan secara mandiri. 
Didalam kelas juga terdapat pojok baca, anak bisa membaca di 
pojok baca tersebut. Di ruangan tersebut juga ada pojok karya 
anak. Karya-karya anak tersebut bisa diletakkan di pojok karya 
tersebut. 

Dalam desain ini harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

a) Keamanan  
Dalam desain kelas ini, keamanan terjaga. Dari lantai yang 
bersih dan dilapisi karpet sehingga anak merasa aman 
berbahaya atau yang tajam diletakkan di lemari  yang sesuai 
dengan tempatnya. Jadi benda tersebut dikeluarkan jika saat 
anak, belajar sesuai kebutuhan saja. 

b) Kenyamanan 
Dalam ruangan ini dirancang ruangan senyaman mungkin. 
Ruangan luas dilengkapi dengan kipas angin dan ac, disini 
akan menunjang kenyamanan anak tidak akan merasa panas 
dan nyaman saat berada di dalam kelas. 
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c) Kebebasan 
Saat dikelas anak bebas berkreasi, berimajinasi dengan alat 
peraga yang menunjang dan aksesoris yang terdapat di 
dinding dan di langit-langit kelas. 

d) Hangat 
Rasa kehangatan dikelas bisa tercipta. Hal ini bisa tercipta 
dengan suasana duduk melingkar dikarpet yang disediakan 
di dalam kelas. Jika duduk dikursipun rasa kekeluargaan 
pun bisa muncul, kursi tersebut tidak dipasah-pisahkan satu-
satu. Tapi digabung. 

e) Keindahan 
Ruangan kelas ditempel dengan gambar-gambar dan warna 
yang menarik dan pas dimata anak. 
 

5. Kesimpulan 
Desain interior adalah sebuah perencanaan tata letak dan 

perancangan ruang dalam di dalam suatu bangunan. Desain interior 
mempengaruhi pandangan, suasana hati dan kepribadian orang 
yang melihatnya. Tujuan dari perancangan interior ruangan kelas 
PAUD adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis atau 
keindahan dan peningkatan tentang suasana hati kita saat berada di 
ruangan itu.  

Rancangan desain interior ruangan kelas ini menggunakan 
sentra. Metode pembelajaran sentra dan lingkaran adalah metode 
yang digunakan untuk melatih perkembangan anak dengan 
menggunakan pendekatan bermain. Melalui metode pembelajaran 
tersebut anak dapat mengembangkan kemampuannya. Desain 
interior ruangankelas juga menggunakan furniture yang sesuai 
dengan tingkat perkembangan anak. Melalui furniture yang 
digunakan, anak juga dapat mengembangkan kemampuannya. 

 
6. Rekomendasi 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat memberikan saran antara 
lain: 
1. Lembaga Sekolah PAUD 

Diharapkan kepada lembaga sekolah PAUD agar lebih 
memperhatikan desain interior ruagan kelas anak. Yang 
menyangkut warna cat dinding, luas rungan kelas yang perlu 
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disesuaikan dengan jumlah anak yang ada, pemilihan 
furniture yang aman dan nyaman bagi anak. 

2. Tenaga Pendidik 
Diharapkan kepada tenaga pendidik agar lebih 
mengembangkan kreatifitas dalam menata ruangan yang 
nyaman dan menyenangkan bagi anak. 

3. Calon Pendidik atau Mahasiswa PAUD 
Diharapkan kepada calon-calon pendidik anak usia dini, 
supaya lebih mengembangkan ilmu pengetahuan serta 
kreatifitas agar dapat menciptakan suatu desain interior 
ruangan kelas yang menarik, aman dan nyaman bagi anak. 
Serta dapat menunjang kreatifitas serta menunjang 
pertumbuhan dan perkembangan anak. 
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BAGIAN 7 
DESAIN INTERIOR SENTRA SENI 

 
 

1. Contoh Kelas Dengan Desain Interior Sentra Seni 
a. Elemen Dinding 

Dinding merupakan elemen interior yang membatasi 
interior ruang. Dinding terbentang secara vertikal dan 
merupakan bidang terbesar dalam interior ruang. Pengolahan 
dinding haruslah tepat karena dinding merupakan bidang 
dominan suatu interior ruang. Dinding dapat diaplikasikan 
dengan berbagai material finishing, material pembentuk, 
pencahayaan, dan lain-lain. 
Alat dan Bahan Pembuatan elemen dinding 
Cara Membuat Elemen Dinding 
• Kami menggunakan bahan yang mudah didapat dan juga 

proses pembuatannya hanya membutuhkan kreativitas 
dalam menggunakan bahan bentuk kertas yang jadikan 
sesuatu yang menarik. 

• Kardus besar tadidibentuk kotak persegi empat, 
kardusdilapisi dengan kertas kado motif dengan warna 
ungu muda motif putih sebagai warna dasar elemen 
dinding. 

• Bagian luar kelas elemen dindingnya diberi warna 
biru,maka di elemen dinding luardibuat warna pelangi, 
dibagian bawah dinding menggunakan kertas origami 
warna merah, kuning, hijau, dan juga dibuat bentuk 
tangan warna-warni di elemen dinding luar, dan proses 
membuatnya hanya menggunakan gunting sebagai alat 
memotong dan membentuk kertas origami. 

• Dielemen dinding dalam diberi nuansa seni sesuai 
dengan tema pembelajaran pada hari itu, seperti gambar-
gambar alat musik, gambar presiden dan wakil presiden 
dan burung garuda, serta foto anakdiprint dan 
ditempelkan pada dinding dan beberapa hasil karya anak 
yang di tempel di dinding. 
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• Dielemen dinding bawah dibuat rumput-rumput dan 
bunga, membuatnya menggunakan kertas origami, warna 
hijau sebagai rumputnya dan warna kuning dan merah 
sebagai bunganya. 

• Jendela dengan tirai yang terbuat dari kertas origami 
warna-warni, bentuk kertas origami beberapa pola, 
seperti lingkaran, segi empat, dan kubus yang dirangkai 
menggunakan benang dan lem fox. Juga dibuat tirai 
sederhana dijendela menggunakan kertas kado motif. 

• Disediakan tempat penempelan hasil kerja anak didepan 
samping papan tulis, papan tulisdibuat menggunakan 
kertas hvs.  

• Membuat pelangi di kertas hvs dengan menggunakan 
pensil warna setelah terbentuk pelangidigunting pola 
pelangi tersebut danditempel didinding atas bagian 
depan. 

• Adanya balon-balon warna-warni yangdibuat dari kertas 
origami warna yang ditempel di bagian depan dinding, 
hal ini menambah cantiknya ruangan kelas. 

• Di sini mengambil tema kreativitas maka semua yang 
terdapat di kelas merupakan hasil dari karya anak. 
 

 
Gambar 7.1. Elemen dinding bagian dalam 
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Pada gambar dinding bagian depan terdapat foto anak-
anak yang bersekolah, selanjutnya terdapat gambar 
presiden,wakil presiden dan burung garuda agar anak dapat 
mengenal presiden Indonesia dan cinta tanah air. Lalu terdapat 
papan tulis untuk melakukan proses pembelajaran, juga 
terdapat karya anak yang berupa gambar.  

Selain itu, didinding ini juga dilapisi dengan wallpaper 
berwarna ungu dengan motif bulat-bulat kecil yang berwarna 
putih, kelas sentra ini memakai wallpaper karena dengan 
menggunakan wallpaper agar kelas tidak mudah kotor. 

 

 
Gambar 7.2Elemen dinding 

 
Pada gambar diatas, terdapat beberapa gambar alat-alat 

musik yang bertujuan untuk mengenalkan jenis-jenis alat 
musik, dan beberapa hasil karya anak yang ditempelkan. 
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Gambar 7.3. Elemen dinding bagian luar 

 
Pada gambar dinding, terdapat gorden dan tirai yang dibuat 

oleh anak. Juga terdapat hasil finger painting anak yang berupa 
cap tangan. Juga terdapat tulisan sentra seni untuk 
menggambarkan ini adalah kelas seni. 

 

 
Gambar 7.4 Elemen dinding bagian dalam 
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Pada gambar diatas, terdapat tirai dan gorden, dan terdapat 
nama TK Pelangi. Serta terdapat hasil karya anak yang berupa 
kupu-kupu dari kertas origami, pohon apel, dan emoticon. 

 

 
Gambar 7.5.  Elemen dinding bagian luar 

 
Pada gambar dinding depan kelas TKPelangi, terdapat 

tulisan Assalamualaikum, Bismillah,sentra seni, dan nama TK. 
Di dinding ini juga menggunakan warna biru dan berkombinasi 
dengan warna-warna pelangi, agar sekolah ini tampak lebih 
ceria. 

 
b. Elemen Lantai 

Lantai merupakan salah satu elemen terpenting dalam 
sebuah interior. Lantai merupakan batas bawah bagi interior 
sebuah ruang. Lantai terbentang secara horisontal. Treatment 
yang dapat diterapkan pada lantai bermacam-macam mulai 
dari penggunaan berbagai material, pengaplikasian perbedaan 
ketinggian lantai, dan pengaplikasian esensi-esensi bentuk. 
Alat dan bahan pembuatan elemen lantai 
Cara membuat elemen lantai 

• siapkan semua alat dan bahan 
• ukur lantai dan kertas origami warna putih sesuai dengan 

lantai 
• digaris berbentuk petak-petak 
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• lalu buatkan karpet, berukuran 24x24cm dan potong kain 
planel berbentuk segiempat dengan ukuran 4cmx4cm 
dengan warna kuning, hijau, dan biru. Serta pembatas 
karpet yang berwarna ungu untuk memperindah perpaduan 
warna pada karpet. 

• Lalu selanjutnya tempel masing-masing kain planel yang 
telah dipotong menjadi satu buah karpet. Tempel 
pembatan yang warna ungu tersebut di samping-samping 
karpet. 

• Karpet diletakkan di lantai kelas tempat berkumpul dan 
bermain anak, agar anak aman 
 

 
Gambar 7.6. Elemen lantai 

 
Pada gambar diatas, terdapat karpet yang berwarna warni 

dari kain planel, dan berbahan keramik mar-mar berwarna 
putih. 

 
c. Elemen Atap 

Atap merupakan pembatas interior yang terbentang secara 
horizontal pada bagian teratas interior. Atap adalah penutup 
atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam dari hujan 
maupun salju. Fungsi utama atap adalah untuk melindungi 
rumah dari perubahan cuaca baik panas, hujan, salju, petir, 
angin, debu, dan sebagainya. Atap juga memiliki fungsi 
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proteksi, yaitu untuk menutupi ruang yang ada dibawahnya 
menahan radiasi panas yang berlebihan, mencegah tampias 
hujan dan mengurangi pergerakan angin. Pada 
perkembangannya atap mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam mempengaruhi estetika suatu bangunan. 
Alat dan bahan pembuatan elemen atap 
Cara membuat elemen atap 
• Siapkan semua alat dan bahan 
• Potong kardus kurang lebih sepanjang 45cm dan pada atap 

bagian luar dipotong sepanjang kurang lebih 33cm. 
• Lalu lapisi kardus tersebut dengan origami dan kemudian 

ditempel 
• Pada atap bagian dalam ditempel dengan origami 

berwarna putih sedangkan pada bagian luar ditempel 
dengan warna coklat. 

• Pada atap bagian dalam digantung bintang-bintang yang 
merupakan bagian dari karya anak. 

 
Gambar 7.7. Bagian plafon 

 
Pada gambar atap ini terdapat hiasan gantungan bintang-

bintang berwarna warni yang dibuat oleh anak. 
 
 

93 
 



d. Elemen Furnitur 
Furnitur adalah peralatan rumah yang mencakup semua 

barang seperti kursi, meja, lemari, kipas angin, lampu dan lain-
lain. Kata furnitur berasal dari bahasa perancis fourniture 
1520-30 masehi, furnitur mempunyai asal kata fournir yang 
berarti perabot rumah atau ruangan. Furnitur adalah semua 
benda yang ada di dalam rumah dan digunakan oleh 
penghuninya untuk duduk, berbaring, atupun menyimpan 
benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Furnitur terbuat dari 
papan, kayu, kulit, skrup dan lain-lain. 
Alat dan bahan pembuatan furnitur 
Cara pembuatan furnitur 
• Siapkan semua alat dan bahan 
• Bentuk kardus berbentuk petak-petak sehingga berbentuk 

lemari  
• Setelah itu lapisi dengan origami supaya lebih berwarna 

dan menarik 
• Kemudian pada tiap lemari isi sesuai dengan barang-

barang seperti lemari, buku, sepatu dan hasil-hasil karya 
anak seperti kreativitas anak membuat topi, tas, es cream, 
pistol dan lain-lain. 

• Bentuk origami lipat-lipat sehingga berbentuk meja dan 
kursi 

• Gunting kardus  dengan ukuran sama dengan dua bagian 
satukan tengah-tengah membentuk baling-baling lalu 
dilapisi dengan origami beri batang pada tengah kipas 
angin agar dapat ditempel di atap. 

• Bentuk kardus dan origmi berbentuk bulat dan diberi 
batang ditengahnya lalu di tempel di atap. 
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Gambar 7.8. Ruang kelas bagian dalam 

 
Pada kelas sentra seni ini terdapat beberapa furnitur-

furnitur,seperti lemari ada 4 buah, yaitu lemari sepatu,lemari 
buku,lemari hasil karya anak, dan lemari tas yang terdapat di 
dinding bagian belakang. 

Disini juga terdapat kursi dan meja guru, serta 3 meja 
untuk anak beserta 12 kursi anak. Yang terletak di samping 
dinding bagian kiri yang dekat dengan jendela, lalu diatas atap 
juga terdapat furnitur berupa 4 kipas angin dan 1 buah bola 
lampu untuk menerangi kelas. 

 
2. Aspek Yang Dikembangkan Dari Sentra Seni 

Indikator :  
1.1 Mempercayai adanya Tuhan melalui Ciptaan-Nya. 
1.2.Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 

sekitarsebagai rasa syukur kepada Tuhan. 
2.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar 
4.7.Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial yang berbentuk dalam sebuah nyanyian 
(bernyanyi). 

4.8.Menyanyikan berbagai karya yang berhubungan dengan 
lingkungan alam yang berbentuk dalam sebuah nyanyian 
(bernyanyi). 
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Aspek Perkembangan :   
1. Nilai Agama dan Moral : Anak dapat mengetahui bahwa 

kita diciptakan dengan minat yang berbeda seperti: 
bermain musik dan bernyanyi. 

2. Kognitif : Anak dapat mengetahui dari mana asal 
datangnya bunyi dari benda yang ia mainkan. 

3. Fisik Motorik : Anak dapat memegang benda berupa stik 
drum, (alat pemukul), anak bisa memainkan gitar dengan 
jari mereka, memainkan biola dengan digesek, dan 
bermain dengan digoyangkan. 

4. Sosial Emosional : Anak dapat bermain alat musik 
bersama teman-temannya.  

5. Bahasa : Anak dapat mengucapkan “do re mi fa sol la si 
do” 

6. Seni : Anak dapat bermin alat musik sesuai dengan 
irama. 
 

3. Kesimpulan 
Desain adalah sebuah rancangan,gambaran untuk 

merencanakan sesuatu bentuk benda dan konsep suatu rencana. 
interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang 
interior dalam bangunan. Menata dan menentukan langkah 
sekaligus mengatur bentuk aktivitas kita. Memelihara aspirasi kita 
dan mengekspresikan  ide-ide yang menyertai segala tindakan kita, 
mempengaruhi penampilan, perasaan, dan kepribadian kita. Oleh 
sebab itu, maksud dan tujuan desain interior adalah untuk 
memperbaiki fungsi,memperkaya mengenal estetika dan 
meningkatkan aspek psikologis dari ruang interior.  

Desain interior adalah sebuah perencanaan tata letak dan 
perancangan ruang dalam didalam bangunan.  

Sentra seni (budaya melayu) memiliki tujuan untuk 
memberikan pengalaman pada anak untuk mengenal budaya 
melayu dan bereksplorasi dengan berbagai materi. Di sentra ini, 
anak bermain sambil belajar untuk dapat menunjukan kemampuan, 
mengenali, membandingkan, menghubungkan dan membedakan.  

Desain interior adalah seorang yang terlatih secara profesional 
untuk menciptakan lingkungan interior yang fungsional dan 
berkualitas. Karena telah terkualifikasi melalui pendidikan, 
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pengalaman, dan ujian, seseorang desainer interior dapat 
mengindentifikasi, meneliti dan secara kreatif memecahkan 
permasalahan dan mengarahkan perancangan menuju lingkungan 
fisik sehat, aman, dan nyaman. 

Selanjutnya, sentra seni adalah sentra yang kegiatannya 
dimasukkan untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas 
anak, sentra seni juga merupakan komponen khusus yang 
memberikan kesempatan kepada anak untuk menciptakan sesuatu 
yang kreatif dan menimbulkan unsur keindahan dan mampu 
membangkitkan perasaan orang lain.  

Sentra seni bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan 
keterampilannya. Sentra seni itu sendiri dapat dibagi dalam  seni 
musik, seni tari, seni karya, atau seni pahat. Sentra seni 
mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, 
nada, aspek sosial emosional dan lainnya. 

Jadi dalam mendesain interior kelas ,khusus nya untuk 
mendesain sentra seni, sebaiknya mengutamakan rasa 
aman,nyaman,rangsang,bebas, dan hangat. Dan dalam mendesain 
ruangan kelas khusus nya sentra seni harus sesuai dengan 
kebutuhan anak.  

 
4. Rekomendasi 

1. Bagi peneliti 
Bagi desain interior dalam menjawab permasalahan yang 
berkaitan dengan desain interior, khususnya pada sekolah 
paud perlu mengetahui tentang perkembangan anak usia 
dini, permasalahannya, potensi ide, arah konsep serta 
suasana yang diinginkan sehingga dapat menjadi arah 
pengkonsepan ruang yang lebih maksimal sehingga 
pengguna yang ada didalamnya menjadi terangsang untuk 
bermain dan belajar. 

2. Bagi sekolah 
Untuk mengimplementasikan desain interior dengan konsep 
sentra seni “BUDAYA MELAYU” sebagai salah satu cara 
meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan media sebagai 
bagian dari proses belajar dan bermain, anak-anak dapat 
mempelajari apa yang ingin diketahuinya dengan 
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menyenangkan dan meningkatkan imajinasi serta keinginan 
untuk mengeksplorasi.  

3. Bagi Anak 
Pembelajaran untuk anak adalah “bermain sambil belajar”. 
Desain kelas ini dirancang bertujuan  agar anak didik bisa 
melakukan kegiatan dengan nyaman dan aman serta bebas 
bergerak. Ruangan kelas didesain untuk mengembangkan 
kemampuan anak secara optimal.  Besarnya ruangan dan 
sarana sangat mempengaruhi perkembangan anak. Penataan 
ruang dengan berbagai sentra diharapkan mampu 
menstimulasi semua potensi anak. 

4. Bagi Guru 
Disini guru sangat berperan penting dalam mendesain dan 
menata ruangan, dimana guru harus bisa menciptakan 
suasana yang kondusif dan nyaman bagi anak. Kondisi 
ruangan harus bersih dan rapi sehingga konsentrasi anak 
tidak terganggu saat pembelajaran berlangsung. Penataan 
furniture juga harus sesuai dengan kondisi ruangan dan 
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
Pembelajaran tidak akan membosankan apabila ruangan 
didesain dan didekorasi sedemikian rupa, sehingga menjadi 
suatu ruangan yang menarik dan membuat anak 
bersemangat dalam belajar. 

5. Bagi Lembaga 
Lembaga PAUD mempunyai tanggung jawab dan tugas 
dalam mewujudkan desainruangan  lingkungan yang 
menyenangkan dan nyaman bagi anak didiknya. Salah satu 
yang penting bagi lembaga PAUD  yaitu mendesain outdoor 
dan indoor yang didesain sesuai dengan perkembangan anak 
didiknya. 

6. Bagi Mahasiswa 
Dengan adanya mata kuliah desain interior ini, diharapkan 
mahasiswa paud yang akan menjadi guru lebih memahami 
tentang apa saja aspek-aspek yang perlu di kembangkan dari 
desain interior dan memudahkan guru dalam mengajar para 
peserta didik. 
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BAGIAN 8 
DESAIN INTERIOR KELAS UNTUK RUANG 

AREA/SUDUT 
 

 
1. Contoh Desain Kelas Untuk Sentra Area/Sudut 

a. Tema 
Tema Desain  : Alam (Go Green) 
Ruangan Kelas : Kelompok Bermain 
Macam-macam Area : IPA, Masak, Seni, dan Balok   

b. Elemen Dinding 
Alat dan Bahan :  
• Sterofoam 
• Cutter/gunting 
• Origami 
• Lidi 
• Gambar hewan 
• Stik eskrim 
• Double tip 
• Penggaris 

Langkah Pembuatan: 
1. Potong salah satu styrofoam menjadi 2 bagian 
2. Bentuk salah satu bagian styrofoam yang telah dibelah 

dengan cutter untuk membuat jendela dan pintu 
3. Lapisi bagian kanan kiri dinding menggunakan kertas 

origami yang dipotong kecil-kecil 
4. Sisa potongan pintu digunakan kembali dengan memberi 

tusukan lidi agar pintu dapat dibuka tutup 
5. Hiasi jendela dengan tirai geometri yang terbuat dari 

benang dan kertas origami berbentuk segi tiga, segi 
empat, serta lingkaran 
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Gambar 8.1. Hiasan untuk jendela 

 
6. Pada bagian atas jendela dapat dibuat miniatur AC dari 

kertas karton putih dan dilapisi menggunakan styrofoam 

 
Gambar 8.9. Membuat miniatur AC 

 
7. Lapisi bagian styrofoam lain menggunakan kertas 

origami berwarna kuning 
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8. Hiasi dinding dengan nama-nama 25 Nabi menggunakan 
kertas origami, tempelkan menggunakan styrofoam 
bekas agar tulisan memberi kesan timbul 

9. Tempel berbagai macam hewan, seperti jerapah, kuda 
nil, singa, dan zebra di bagian bawah Asmaul Husna 
 

 
Gambar 8.13. Menempelkan gambar hewan 

 
10. Potong styrofoam bekas bentuk persegi panjang, lapisi 

dengan kertas karton putih. Styrofoam berguna untuk 
dijadikan papan tulis. Hias tepi-tepi papan menggunakan 
kertas karton hitam, kemudian tempel 

11. Hiasi kanan-kiri papan tulis dengan gambar pohon yang 
menjalar. Disertai dengan gambar bunga serta 
rerumputan 

12. Tempelkan gambar presiden, wakil presiden, serta 
burung garuda di atas papan tulis dan tuliskan nama 
“Kelas Model Area” menggunakan kertas origami, dan 
di desain semenarik mungkin 
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Gambar 8.14. elemen dinding bagian depan 

 
13. Pada dinding belakang, rangkai rak tas menggunakan 

stik es krim. Lalu beri penomoran 
14. Hiasi dinding belakang dengan tanaman dari kertas 

origami. Lalu buat kalender beserta jam dinding 
menggunakan kertas origami dan kertas karton lalu lapisi 
menggunakan styrofoam agar memberikan kesan timbul 
 

 
Gambar 8.15. elemen dinding bagian belakang 
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15. Buat rak buku yang dapat dijadikan tempat bacaan anak 
dari stik es krim beserta bentuk-bentuk buku yang 
digunting berbentuk segi empat dari bahan styrofoam 
lalu lapisi kertas warna 

Dinding berbentuk segi empat berwarnabertujuan agar 
anak mengenal bentuk geometri yakni segi empat serta 
mengenalkan kepada anak berbagai macam warna dan juga  
menambah kesan elegan didalam kelas. Penempelan beberapa 
hewan bertujuan untuk mengenalkan macam-macam hewan 
yang hidup di hutan. 

 
c. Elemen Lantai 

Alat dan Bahan: 
• Kertas origami 
• Stik es krim 
• Ranting pohon 
• Krikil 
• Lem/ double tip 
• Lem tembak 

Langkah Pembuatan: 
1. Gunting kertas origami berbentuk lingkaran dengan 

menggunakan kertas origami berwarna kuning dan 
cokelat. Lalu rekatkan 

2. Buat struktur pohon dari ranting pohon lalu buat daun 
menggunakan kertas origami hijau. Pada bagian bawah 
ranting beri kerikil-kerikil dan hias agar tampak menarik 
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Gambar 8.16. Elemen lantai yang telah selasai 

 
Adanya ranting pohon yang terletak  di tengah ruangan 

kelas bertujuan untuk memberi kesan natural dan lebih 
mendekatkan anak terhadap alam. 

 
d. Elemen Atap & Langit-langit 

Alat dan Bahan: 
• Steroform 
• Lem tembak/double tip 

Langkah pembuatan: 
Warna atap senada dengan warna lantai yakni hijau agar langit-
langit tampak rendah 

 
e. Pencahayaan 

Alat dan Bahan:  
• Steroform 
• Lem tembak/double tip 
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Langkah Pembuatan: 
Pencahayaan terdapat di jendela dan juga beberapa lampu 

dengan tujuan menambah pencahayaan terjadi apabila cuaca 
tidak mendukung (mendung/hujan). 

 
f. Furnitur 

Alat dan Bahan: 
• Stik es krim 
• Origami 
• Double tip/ lem tembak 

Langkah Pembuatan: 
1. Buat meja dan kursi guru dari stick es krim. Lalu beri alas 

meja yang terbuat dari kertas origami, kemudian tempel 
2. Buatlah meja anak sebanyak 3 buah untuk area masak, 

seni, dan IPA. Lalu rekatkan pada karpet 
 

g. Properti Setiap Area 
Alat dan Bahan: 
• Lidi 
• Origami 
• Pena/spidol 
• Lem/ double tip 
• Gambar-gambar setiap area 

Buat tulisan setiap area dari kertas origami dan direkatkan 
dengan lidi. 
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1. Area IPA 

 
Gambar 8.17. Tanaman 

 
2. Area Seni 

 
Gambar 8.18. Area seni 
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3. Area Balok 

 
Gambar 8.19. Area balok 

 
4. Area Masak 

 
Gambar 8.20. Area masak 

 
h. Halaman Sekolah 

Alat dan Bahan: 
• Kertas origami/kertas kado 
• Stik eskrim 
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• Batu 
• Double tip/lem tembak 
Langkah Pembuatan: 
1. Potong styrofoam untuk halaman sekolah dan buat 

pagar dari kertas origami cokelat dengan lidi untuk 
menyangga pagar 
 

 
Gambar 8.21. Halaman sekolah 

 
2. Buat berbagai permainan outdoor, seperti jungkat-

jungkit, dan ayunan 
3. Buat jalan menuju kelas dengan dikelilingi kerikil-

kerikil 
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Gambar 8.22. Gambar jalan 

 
4. Rekatkan semua elemen yang ada sehingga menjadi 

suatu sekolah. 

 
Gambar 8.35. Ruang kelas bagian dalam 
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Gambar 8.36. Ruang kelas secara keseluruhan 

 
2. Contoh Lain Dari Ruang Kelas Area/Sudut 

a. Elemen Dinding 
1. Dinding kanan  

 
Gambar 8.37. Dinding kanan  

 
Pada dinding kanan, terdapat 2 buah jendela 

dengan tirai. Serta dilengkapi lukisan-lukisan Islami 
serta gambar-gambar binatang dan tumbuhan laut, serta 
lambang bilangan. Dan terdapat sebuah AC sebagai 
penghawaan ruangan.  
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Aspek yang dapat dikembangkan dari dinding kanan 
adalah:  

a. Nilai Agama/Moral 
1. Mulai meniru dan  mengikuti gerakan berdoa dan 
sembayang melalui gambar lukisan didinding.  
2. Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan  

b. Fisik-Motorik 
1. Mengusap dengan tangan merasakan tekstur dinding  
2. Berdiri dengan satu kaki selama 1 atau 2 detik  
3. Membandingkan tekstur perbedaan tekstur dinding 
dan lantai.  
4. Meniru gerakan binatang dan tanaman.  

c. Kognitif 
1. Melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan 
oleh oranglain.  
2. Menyebut benda-benda disekitarnya.  
3. Membedakan warna yang dikenalnya.  
4. Membilang 1-5.  
5. Membedakan ukuran benda (binatang laut).  

d. Bahasa 
1. Menceritakan pengalaman sehari-hari.  
2. Mengucapkan kalimat 2-3 kata.  
3. Menyebutkan nama diri  

e. Sosem  
1. Senang bermain dengan teman.  
2. Menunjuk benda.  
3. Dapat mengekspresikan emosi dengan wajar.  

f. Seni  
1.Mengekspresikan diri melalui gambar sederhana  

2. Dinding kiri  
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Gambar 8.38. Dinding kiri 
 

Pada dinding kiri, terdapat 2 buah jendela dengan tirai. 
Dan dilengkapi dengan bintang-bintang berwarna warni dan 
huruf hijayah. Aspek yang dapat dikembangkan dari dinding 
kiri adalah :  
a. NAM 

1. Mulai mengetahui bacaan huruf hijayah  
b. Fisik-Motorik 

1. Mengusap dengan tangan merasakan tekstur dinding 
2. Berdiri dengan satu kaki selama 1 atau 2 detik  
3. Membandingkan tekstur perbedaan tekstur dinding 

dan lantai.  
c. Kognitif 

1. Melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh 
oranglain.  

2. Membedakan warna yang dikenalnya.  
d. Bahasa 

1. Menceritakan pengalaman sehari-hari.  
2. Mengucapkan kalimat 2-3 kata.  
3. Meniru guru menyebutkan huruf hijayah  

e. Sosem 
1. Senang bermain dengan teman.  
2. Dapat mengekspresikan emosi dengan wajar.  
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f. Seni 
1. Mengekspresikan diri melalui gambar sederhana  

              2.Dinding Depan  
 

 
Gambar 8.39. Dinding depan 

 
Pada dinding kanan, terdapat pintu. Dan dilengkapi foto-

foto presiden dan wakil presiden serta lambang garuda. 
Ditambah dengan gambar-gambar binatang, tumbuhan laut 
dan juga putri duyung. Terdapat bacaan doa diatas pintu. 
Aspek yang dapat dikembangkan dari dinding depan adalah :  
a. NAM  

1. Mengetahui bacaan-bacaan doa.  
2. Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan tuhan  

b. Fisik-Motorik 
1. Meniru gerakan binatang dan tanaman. 
2. Membuka dan menutup pintu.  

c. Kognitif 
1. Menyebut benda-benda disekitarnya.  
2. Membedakan warna yang dikenalnya.  
3. Membedakan ukuran benda (binatang laut).  

d. Bahasa 
1. Menceritakan pengalaman sehari-hari.  
2. Mengucapkan kalimat 2-3 kata.  
3. Meniru bacaan doa yang diucapkan guru atau orang 

dewasa.  
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e. Sosem 
1. Senang bermain dengan teman.  
2. Menunjuk benda.  
3. Dapat mengekspresikan emosi dengan wajar.  

f. Seni  
1. Mengekspresikan diri melalui gambar sederhana  
2. Bertepuk tangan mengikuti irama musik.  

4. Dinding Belakang  
Pada dinding kanan, terdapat berbagai macam jenis 

binatang dasar laut, dan dilengkapi dengan huruf abjad. Aspek 
yang dapat dikembangkan dari dinding belakang adalah :  

a. NAM 
1. Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan tuhan.  
2. Mengetahui ciptaan- ciptaan tuhan.  

b. Fisik-Motorik :  
1. Mengusap dengan tangan merasakan tekstur dinding  
2. Berdiri dengan satu kaki selama 1 atau 2 detik  
3. Membandingkan tekstur perbedaan tekstur dinding dan 

lantai.  
4. Meniru gerakan binatang.  

c. Kognitif :  
1. Menyebut benda-benda disekitarnya.  
2. Membedakan warna yang dikenalnya.  
3. Membedakan ukuran benda (binatang laut).  

d. Bahasa :  
1. Menceritakan pengalaman sehari-hari.  
2. Mengucapkan kalimat 2-3 kata.  
3. Menyebutkan nama diri  
4. 4.Menyebutkan beberapa huruf  

e. Sosial emosi :  
1. Senang bermain dengan teman.  
2. Menunjuk benda.  
3. Dapat mengekspresikan emosi dengan wajar.  

f. Seni  
1. Mengekspresikan diri melalui gambar sederhana  
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Gambar 8.40. Gambar dinding belakang 

 
b. Elemen Lantai  

Lantai merupakan area favorit anak untuk bermain, karena 
adanya kecenderungan anak mengambil mainan yang jatuh ke 
lantai dan memasukannya kedalam mulut, maka sebaiknya 
lantai dilapisi alas yang bagus, tidak licin dan berkesan hangat. 
Lantai untuk ruang kelas sebaiknya kuat, tidak licin, dan 
pemeliharaannya harus mudah (Dimensi Interior Vol 10 
:2012).  

Lantai merupakan penutup permukaan tanah dalam 
ruangan dan area di sekitar bangunan yang memiliki fungsi 
sebagai alat pijakan kaki agar memberi kenyamanan, 
menambah nilai estetika bangunan dan menambah nilai jual 
bangunan.  

Pada elemen lantai ruangan, umumnya digunakan warna 
terang untuk lantai. Warna lantai yang terang akan 
memberikan kesan yang luas dan nyaman pada ruangan (Jurnal 
Desain Interior Vol. II No. 1 Juni Tahun 2015).  

Warna-warna cerah membuat objek kelihatan besar dan 
ringan sementara warna gelap membuat objek terlihat kecil dan 
berat.  
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Gambar 8.41. Lantai dan Furniture 

 

 
Gambar 8.42 Lantai  

 
Kelompok menggunakan warna lantai biru lembut yang 

dibuat dari kain flannel, warna tersebut kelompok pilih agar 
senada dengan warna cat dinding. Kain flannel tersebut 
diibaratkan sebuah karpet yang kebersihan dan keindahannya 
selalu diperhatikan dan tidak licin. Lantai dengan ukuran 
cukup luas dan berbentuk persegi tersebut nantinya akan diisi 
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oleh beberapa furniture. Aspek yang dapat dikembangkan dari 
lantai adalah :  
a. Fisik-Motorik 

1. Mengetahui perbedaan halus kasar melalu indera 
peraba.  

2. Mengusap dengan tangan merasakan tekstur.  
3. Berdiri dengan satu kaki selama 1 atau 2 detik  
4. Dapat melakukan gerak berpindah tempat  
5. Dapat melakukan gerak ditempat.  

b. Kognitif 
1. Menyebut benda-benda disekitarnya.  
2. Membedakan warna yang dikenalnya.  
3. Membedakan ukuran benda (binatang laut).  
4. Dapat menggunakan benda.  

c. Bahasa 
1. Menceritakan pengalaman sehari-hari.  
2. Mengucapkan kalimat 2-3 kata.  
3. Dapat mengungkapkan keinginan.  

d. Sosial emosi :  
1. Senang bermain dengan teman.  
2. Dapat mengekspresikan emosi dengan wajar.  
3. Memilih permainannya sendiri  

e. Seni  
1. Mengekspresikan diri melalui gambar sederhana  

 
c. Plafon  

Pada elemen plafon ruang,  dapat digunakan warna  putih 
atau abu-abu muda untuk memberi kesan terang. Warna putih 
mampu memantulkan dan menyebarkan cahaya dengan baik, 
sehingga dapat melapangkan pandangan. Warna putih 
berkesan bersih sehingga ruang berkesan lapang. Cahaya 
kuning dan warna-warna hangat membuat ruangan terasa 
nyaman.   

Cahaya putih membuat ruang tampak terbuka dan lapang. 
Kombinasi  warna-warna ini dengan baik dapat memberikan 
efek ruang terlihat lebih lapang dan nyaman. Permainan 
cahaya bisa mempengaruhi kesan indah dan luas pada ruangan 
(Jurnal Desain Interior Vol. II No. 1 Juni Tahun 2015)  
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Gambar 8.43. Bagian plafon 

 
Gambar 8.44. Hiasan Plafon  

 
Kelompok menggunakan warna putih sebagai dasar 

warna plafon dikarenakan agar terlihat tinggi dari lantai yang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Plafon beserta hiasan  
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berwarna biru. Selain itu berisikan gambar gambar tempelan 
dan gambar menggantung seperti hiasan gantung yang terbuat 
dari kertas, awan gantung yang terbuat dari karton dan 
dakron, dan hiasan pelengkap. Aspek yang dapat 
dikembangkan dari plafon adalah :  
a. NAM 

1. Mengetahui ciptaan-ciptaan tuhan.  
2. Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan tuhan.  

b. Fisik-Motorik 
1.Meniru gerakan awan.  

c. Kognitif 
1. Menyebut benda benda disekitarnya.  
2. Membedakan warna yang dikenalnya.  

d. Bahasa 
1. Menceritakan pengalaman sehari-hari.  
2. Mengucapkan kalimat 2-3 kata.  

e. Sosial emosi 
1. Menunjuk benda.  
2. Dapat mengekspresikan emosi dengan wajar.  

f. Seni  
1. Mengekspresikan diri melalui gambar sederhana dan 

mampu berimajinasi.  
 

a. Pencahayaan dan penghawaan  
Pencahayaan dan penghawaan alami menyehatkan dan 

dapat menghadirkan suasana cerah dan segar yang disukai 
anak usia prasekolah Apabila cahaya alami tidak memadai, 
maka perlu ditambahkan dengan pencahayaan dan penghawaan 
buatan (Roth, 1966: 54).  

Untuk TPA yang kelompok rancang, menggunakan 
pencahayaan alami dan buatan, pencahayaan alami didapat dari 
cahaya matahari melalui jendela, sementara pencahayaan 
buatan kelompok dapatkan dari lampu yang ada didalam 
ruangan.   
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Gambar 8.45. gambar untuk pencahayaan 

 
Pada sistem udara, kelompok menggunakan AC untuk 

mengatur suhu ruangan agar membuat anak dan pengasuh nyaman, 
terbebas dari rasa pengap dan menghilangkan bau bauan yang ada 
didalam ruangan.  
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b. Furnitur 
Salah satu cara yang juga dapat dilakukan untuk 

membuat ruangan terkesan lebih luas adalah dengan 
pemanfaatan sudut ruangan dengan furnitur di area/sudut. 
Saat ini sudah banyak tersedia furnitur dengan desain dan 
sistem yang memanfaatkan area/sudut dengan baik (Jurnal 
Desain Interior Vol. II No. 1 Juni Tahun 2015). 

Furnitur adalah istilah yang digunakan untuk perabot 
yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat 
duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam 
bentuk meja atau menaruh barang dipermukaannya.  

Sementara untuk warna yang digunakan adalah warna 
natural yang diekspos dari material, juga memberikan tekstur 
sehingga anak-anak dapat meningkatkan kemampuan indera 
peraba mereka  

 

 
Gambar 8.46 Tempat tidur dan rak rak  
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Gambar 8.47. Area bermain anak. Mandi bola dan lemari  

 

 
 Gambar 8.48Lemari   
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Untuk bagian furnitur, kelompok menggunakan tidak 
terlalu banyak furniture diruangan dengan alasan, anak 
membutuhkan ruang yang bebas untuk bermain. Furniture 
yang kelompok sediakan beberapa rak atau loker yang rendah 
untuk meletakkan barang atau pun mainan anak. Furnitur 
sengaja dibuat rendah agar anak dapat menjangkaunya, 
tentunya hal ini sudah difikirkan sedemikian rupa dengan 
tetap menjaga keamanan bagi anak serta menjauhkan benda 
benda berbahaya ketika anak menjangkau rak tersebut. 
Selanjutnya kelompok membuat beberapa tempat tidur untuk 
anak dan juga diberi sekat ruang anatara tempat tidur dan 
tempat bermain anak.  

 
3. Aspek Yang Dapat Dikembangkan  

a. Nilai Moral dan Agama 
1. Tulisan arab beserta latin nama 25 nabi 

b. Fisik Motorik 
1. Dalam kelas disediakan rak tas, anak dapat 

meletakkan sendiri sesuai dengan raknya masing-
masing. 

c. Kognitif 
1. Mengenal warna; 
2. Mengenal angka dan huruf; 
3. Mengenal bentuk geometri;  
4. Mengenal struktur pohon dan bunga; 
5. Mengenal hewan-hewan yang hidup di hutan; 
6. Mengenal nama-nama 25 nabi. 

d. Sosial emosional 
1. Mandiri dan aktif. 

e. Seni 
1. Mengenal berbagai warna. 

4. Kesimpulan 
Desain interior berarti sebuah perencanaan tata letak atau 

posisi dan perancangan ruang di dalam suatu bangunan. Kebutuhan 
ruang bagi anak diantaranya menciptakan situasi pendidikan yang 
memberikan rasa aman dan menyenangkan, serta memberikan 
kegiatan perseorangan kepada peserta didik sesuai dengan minat 
dan tahap perkembangannya. 
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Prinsip-prinsip desain TK yang aman, diantaranya keamanan, 
desain untuk semua, terbuka, dan komprehensif. Prinsip umum 
penataan ruang KB/TK, yaitu (1) arah ruangan, (2) ukuran ruangan, 
(3) lantai, (4) atap & langit-langit, serta (5) dinding. Dinding 
merupakan elemen pembentuk suasana. Cara agar tampak menarik 
yaitu bermain dengan motif dan warna cat, serta menutup dengan 
pelapis dinding, dan juga dapat disesuaikan dengan tema ruang 
yang diinginkan anak. 

 
5. Rekomendasi 

Sebagai seorang pendidik ataupun ketua yayasan nantinya, kita 
harus mempertimbangkan desain, baik itu desain kelas, lingkungan 
sekolah, ruangan-ruangan, maupun tempat bermain anak. Oleh 
karena itu, kita seharusnya memperhatikan desain kelas yang baik 
dan menarik untuk anak sehingga anak lebih termotivasi dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar.   Agar lebih memperhatikan 
tingkat kenyamanan dan keamanan anak baik dalam kegiatan 
belajar maupun bermain dilingkungan sekolah. Ruangan kelas lebih 
ditata rapi dan berwarna, beri pembelajaran berupa area atau sentra 
dengan memperhatikan tingkatan usia anak. Desain elemen dinding 
dibuat semenarik mungkin dimana pengelola dapat membuat huruf, 
angka, bentuk geometri, buah-buahan, bahkan beberapa tanaman 
yang lebih memunculkan nuansa alam didalam ruangan kelas. 
Sebaiknya kelas tidak dibuat dalam bentuk rumah panggung dan 
tidak menggunakan anak tangga dikarenakan kayu bersifat mudah 
lapuk dan diarea yang lembab sangat rentan dihinggapi lumut 
sehingga tangga menjadi licin.  

 
6. Pembahasan Rancangan Terhadap Aspek Perkembangan 

Anak  
Berikut merupakan rancangan ruang sebuah tempat penitipan 

anak :  
1. Konsep  

Imajinasi anak-anak prasekolah terus bekerja dan daya 
serap mental mereka tentang dunia makin meningkat 
(Santrock, 228). Anak-anak menyerap dan menerima apa 
yang mereka lihat. Anak-anak selalu terbuka, polos dan apa 
adanya terhadap sekelilingnya maupun orang lain.  Karena 
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hal itu, maka kelompok membuat konsep yang merangsang 
imajinasi serta kemampuan kognitif anak melalui tema 
dasar lautan.  

2. Tema Perancangan  
Dunia kognitif anak-anak prasekolah ialah kreatif, bebas, 
dan penuh imajinasi (Santrock, 228). Tema yang 
diaplikasikan pada desain tampat penitipan anak ini ialah 
“kiddy seabet”. Kiddy berakar dari kata Kid, yang berarti 
anak-anak atau manusia muda, sementara Seabet sendiri 
berarti dasar laut. Sehingga Kiddy Seabet adalah tema 
yang menggambarkan tentang binatang dan tumbuhan 
dasar laut untuk anak.  

3. Karakter, gaya dan suasana ruang  
Karakter keterbukaan yang tidak menutup-nutupi dan 
cenderung dinamis, juga disertai dengan daya adaptasi 
yang tinggi. Sifat keterbukaan yang sering muncul pada 
anak-anak yang aktif bergerak, mereka mampu bergaul 
dengan anak-anak seusianya. Selain itu, kepolosan anak-
anak menjadi salah satu karakteristik mereka dimana 
anak-anak selalu bertingkah dan mengatakan sesuatu apa 
adanya. Kedua karakteristik ini menjadi karakter dasar 
dari perancangan.  Suasana yang diharapkan adalah 
suasana yang aktif, ceria dan sosialisasi atau kehangatan 
yang mendorong anak-anak untuk dapat berinteraksi 
dengan teman-temannya. Suasana ini dicapai dengan 
penataan setiap elemen interior, berupa penataan lantai, 
plafon, dinding dan bentukan perabot hingga penataan 
perabotnya.  

4. Dinding  
Dinding adalah salah satu elemen bangunan yang 
berfungsi memisahkan atau membentuk ruang 
(www.slideshare.net/fujiabnur12). Penerapan desain 
dinding yang menyerupai suasana di dalam lautan yang 
berupa tanaman, binatang dan kehidupan laut. Dapat 
dilihat dari penerapan warna biru di setiap dinding 
ruangan dan hiasan serta aksen lainnya. Kelompok 
menggunakan cat bewarna biru dikarenakan warna biru 
menandakan keyakinan, perdamaian dan kebijaksanaan 
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dan dapat membantu menenangkan saraf anak serta 
memberikan kenyaman dan suasana yang baik untuk tidur 
anak.  
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BAGIAN 9 
PENDEKATAN BBCT 

 
 

1.Pengertian Pendekatan BCCT  
Menurut Palupi (2009) menjelaskan BCCT adalah 

singkatan dari Beyond, Centers, dan Circle time. Metode 
pembelajaran ini di Indonesia dipopulerkan dengan istilah 
SELING (Sentra dan Lingkaran). Metode ini merupakan 
pengembangan dari metode Montessori, High Scope dan Reggio 
Emilio yang dikembangkan oleh Creative Center for Childhood 
Research and Training (CCCRT) Florida, USA. BCCT 
merupakan konsep belajar dimana guru-guru menghadirkan dunia 
nyata dalam kelas dan mendorong murid membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Beyond Center and Circle Time(BCCT) adalah pendekatan 
pembelajaran yang menggunakan konsep “anak adalah unik”, 
artinya bila dilakukan pendidikan terhadap anak usia dini misalnya 
20 anak, maka akan menghasilkan 20 hasil karya yang berbeda 
meskipun bahan ajar yang digunakan sama.  

Menurut Triyon and Lilienthal (2007) menjelaskan pula 
bahwa pendekatan pembelajaran sentra atau Beyond Center and 
Circle Time (BCCT) merupakan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) yang dikembangkan oleh Creative Center for Childhood 
Research and Training (CCCRT) Florida-Amerika Serikat, sebuah 
lembaga penyedia pelatihan dan penelitian tentang perkembangan 
anak terkemuka di Amerika. Pendekatan ini disusun berdasarkan 
hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik dari berbagai 
pendekatan selama 30 tahun. Selain itu, pendekatan yang 
dikembangkan sejak tahun 80-an ini baik untuk diterapkan pada 
anak normal maupun anak dengan kebutuhan khusus.  
2. Karakteristik Model 

Pembelajaran BCCT  
a. Pembelajarannya berpusat pada anak.  
b. Menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan 

awal yang penting  
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c. Memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk 
aktif, kreatif dan berani mengambil keputusan sendiri.  

d. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator.  
e. Kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main yang 

berfungsi sebagai pusat minat.  
f. Memiliki standart operasional prosedur yang baku.  

Pendekatan Beyond Center and Circle Time (BCCT) ini 
berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat 
di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 
pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Saat lingkaran 
adalah saat dimana pendidik duduk bersama anak dengan posisi 
melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan 
sebelum dan sesudah main. Yang dimaksud pijakan di sini adalah 
dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan 
perkembangan yang dicapai anak.  

 
3. Konsep Kurikulum Pendekatan BCCT 

a. Komponen  
1. Pendidik (guru, kader, pamong)  

Pendidik (guru, kader, pamong) berperan sebagai 
motivator dan fasilator dengan memberikan pijakan-
pijakan yang diberikan sebelum dan sesudah anak 
bermain.  

2. Anak 
Pendekatan BCCT mengansumsikan bahwa anak belajar 
melalui bermain benda-benda dan orang disekitarnya 
(lingkungan). Dalam bermain anak berinteraksi dengan 
lingkungannya. Pengalaman bermain yang tepat dapat 
mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak. 
Oleh karena itu, pembelajaran dipusatkan pada anak. 

3. Orang Tua  
Orangtua dan keluarga dilibatkan sebagai satu kesatuan 
proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di 
rumah.  

4. Lingkungan/masyarakat  
Menyediakan lingkungan yang mendukung proses 
belajar. Lingkungan harus diciptakan menjadi 
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lingkungan yang menarik dan menyenangkan bagi anak 
selama mereka bermain.  

b. Materi Pembelajaran  
1. Metode pembelajaran  

Pendekatan Sentra dan Lingkaran atau yang dikenal 
dengan Beyond Centerand Circle Time (BCCT) adalah 
pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada 
anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di 
sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan 
menggunakan 4 jenis pijakan (scaffolding) untuk 
mendukung perkembangan anak, yaitu:  
o pijakan lingkungan main; pijakan sebelum 

main;  
o pijakan selama main; dan pijakan setelah main.  

Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang 
disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak 
yang diberikan sebagai pijakan untuk mencapai 
perkembangan yang lebih tinggi.  

Saat lingkaran adalah saat dimana pendidik 
(guru/kader/pamong) duduk bersama anak dengan 
posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada 
anak yang dilakukan sebelum   

2.  Jadwal Pembelajaran  
Menurut depdiknas (2006), pendidik telah 

menyusun jadwal kegiatan untuk anak-anak dalam 
sehari meliputi, yaitu:  
o Penataan lingkungan main  
o Penyambutan anak  
o Main pembukaan (Pengalaman Gerakan 

Kasar)Transisi (10 menit)  
o Kegiatan inti di masing-masing kelompok  
o Makan Bekal Bersama (15 menit)  
o Kegiatan Penutup (15 menit)  

3. Prinsip Pembelajaran  
Menurut Depdiknas (2006), prinsip pendekatan 
sentra dan lingkaran, yaitu:  
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o Keseluruhan proses pembelajarannya 
berlandaskan pada teori dan pengalaman 
empirik.  

o Setiap proses pembelajaran harus ditujukan 
untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan 
anak (kecerdasan jamak) melalui bermain yang 
terencana dan terarah serta dukungan pendidik 
(guru/kader/pamong) dalam bentuk 4 jenis 
pijakan.  

o Menempatkan penataan lingkungan main 
sebagai pijakan awal yang merangsang anak 
untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan 
menggali pengalamannya sendiri.  

o Menggunakan standar operasional yang baku 
dalam proses pembelajaran.  

o Mempersyaratkan pendidik 
(guru/kader/pamong) dan pengelola program 
untuk mengikuti pelatihan sebelum menerapkan 
metode ini.  

o Melibatkan orangtua dan keluarga sebagai satu 
kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung 
kegiatan anak di rumah.  

 
4. Implementasi Pendekatan  BCCT di PAUD 

a. Merangsang seluruh aspek perkembangan anak 
(multiple Inteligent) melalui bermain yang terarah. 
PAUD menyediakan berbagai permainan untuk anak 
TPA yang dapat merangsang aspek perkembangan 
anak.  

b. Melalui Pendekatan BCCT guru dapat menciptakan 
setting pembelajaran yang merangsang anak untuk 
saling aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali 
pengalamannya sendiri    (bukan   sekedar mengikuti 
perintah, meniru, atau menghapal), dengan lingkaran-
lingkaran yang disediakan.  

c. Pendekatan BCCT di PAUD proses pembelajaran 
berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan anak yang 
melibatkan anak.   
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d. Melalui Pendekatan BCCT anak dapat mengerti apa 
makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaiman 
mencapainya.  

e. Pendekatan BCCT Memposisikan guru hanya sebagai 
pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan 
sebagai center, dan penceramah dalam strategi belajar.  

f. Dengan pendekatan BCCT dapat menjalin kerja sama 
antara anak dengan dengan anak yang lain, dan anak 
dengan guru, sehingga menyebabkan anak lebih 
ekploratif dan guru kreatif.  
Perancangan dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk Menciptakan lingkugan pendidikan yang 
memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi 
anak,mengingat taman kanak-kanak merupakan salah 
satu bentuk awal pendidikan sekolah yang dikenal anak  

b. Menciptakan lengkungan belajar anak yang nyaman 
untuk belajar  

c. Merancang elemen-elemen interior belajar anak dan 
bermain yang berpengaruh terhadap kognitif,afektif, 
dan psikomotorik anak.  
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BAGIAN 10 
CONTOH-CONTOH DESAIN INTERIOR KELAS ANAK 

USIA DINI 
 

 
Gambar 1. Bagian dalam ruangan sentra bahan alam 

 

 
Gambar 2. Kegiatan yang cocok untuk sentra bahan alam 

(warna) 

132 
 



 
 

 
Gambar 3. Pencampuran warna 

 

 
Gambar 4. Anak melakukan pencampuran warna 
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Gambar 5.Sentra imtaq bagian depan 

 

 
Gambar 6. Sentra imtaq dalam kelas (warna) 
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Gambar 7. Furnitur sentra imtaq 

 

 
Gambar 8.Ruang kelas untuk sentra keaksaraan elemen 

dinding (warna) 
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Gambar 9. Elemen dinding bagian depan 

 

 
Gambar 10. Elemen dinding bagian yang lain (warna) 
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Gambar 11. Elemen furnitur sentra persiapan 

 

 
Gambar 12. tata letak furniture sentra persiapan(warna) 
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Gambar 13. Ruang kelas untuk sentra seni dan furnitur(warna) 

 
 

 
Gambar 14. Pencahayaan sentra seni 
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Gambar 15. Peralatan sentra seni (warna) 

 
 

 
Gambar 16. Bagian dalam sentra persiapan 
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Gambar 17. Contoh lain sentra persiapan 

 

 
Gambar 18.Bagian dalam sentra bahan alam 
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Gambar 19.Bagian plafon 

 

 
Gambar 20.Bagian luar sentra bahan alam 
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Gambar 21.Bagian dinding satu 

 

 
Gambar 22.Bagian dinding dua 
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Gambar 23.Bagian dinding tiga 

 

 
Gambar 24.Bagian dinding empat 
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Gambar 25.Desain lantai 

 

 
Gambar 26.Sudut baca sentra bahan alam 
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Gambar 27.Gambar tata letak meja dan kursi 

 

 
Gambar 28.Tata letak loker 
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