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ABSTRAK 

 

Tidar Dwi Septian, 2013. ”Peranan Rumah Pintar Tresno Asih Dalam 

Peningkatan Akses Layanan Program Pendidikan Nonformal di Kelurahan 

Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”. Skripsi 

Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang, dibimbing oleh Dr. Amin Yusuf, M.Si dan Dr. S. Edy Mulyono, M. Si. 

 

Kata Kunci: Peranan Rumah Pintar, Peningkatan Akses Layanan Program PNF 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan Rumah 

Pintar Tresno Asih dalam peningkatan perluasan akses layanan Pendidikan 

Nonformal (2) Apa jenis kegiatan yang diselenggarakan di Rumah Pintar Tresno 

Asih (3) Apa kendala yang dihadapi Rumah Pintar Tresno Asih dalam 

peningkatan pendidikan nonformal di masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu (1) 

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Rumah Pintar dalam peningkatan 

pendidikan nonformal di masyarakat (2) Untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (3) 

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi program Rumah Pintar dalam 

peningkatan akses layanan pendidikan nonformal di masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan secara objektif suatu peranan rumah pintar dalam peningkatan 

akses layanan program PNF, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di rumah 

pintar serta kendala yang dihadapi di rumah pintar. Lokasi penelitian di rumah 

pintar Tresno Asih Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. Subjek penelitian meliputi 3 orang informan, yaitu pengelola rumah 

pintar, tutor rumah pintar, dan masyarakat Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian adalah didapatkannya gambaran tentang rumah pintar 

Tresno Asih. Peranan rumah pintar yang dilihat dari segi fungsi, tujuan, dan 

manfaat. Jenis kegiatan meliputi Posyandu, Perpustakaan, Paud, pembelajaran 

bahasa inggris, seni musik dan tari, seni lukis, ketrampilan, pelatihan komputer, 

pranotocoro, TPQ. Kendala yang ada dari perencanaan program dan pelaksanaan 

program. 

Simpulan dari penelitian adalah peranan rumah pintar berpengaruh pada 

layanan akses program Pnf, sebagaimana fungsi, tujuan, dan manfaat rumah pintar 

sebagai tempat pembelajaran dari anak-anak sampai orang tua dengan 

kegiatannya menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang teringgal/miskin.  

Saran dari penelitian ini adalah mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada dan 

mencari dukungan kemitraan yang lebih luas lagi, dan lebih semangat/giat dalam 

membantu kegiatan social dan lebih kreatif dalam menggunakan metode 

pembelajaran agar lebih menyenangkan dalam kegiatan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. (Pasal 

1, ayat1, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, demokratis, serta 

bertanggung jawab. (Depdiknas, 2003:3). 

Undang- Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (10), Satuan pendidikan adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 

ayat (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
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Pembelajaran yang demokratis dapat berlangsung apabila di dalam 

masyarakat terdapat fasilitas-fasilitas belajar yang memungkinkan masyarakat 

dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Masyarakat telah 

menyadari pentingnya belajar sehingga terdapat suasana belajar (learning 

society) yang ditandai masyarakat selalu mencari dan menemukan sesuatu 

yang baru dan bermanfaat untuk peningkatan kemampuan dan pengembangan 

diri melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang dilakukan masyarakat 

tidak sebatas hanya mengetahui (learning how to learn), tidak pula belajar 

hanya sekedar memecahkan masalah kehidupan (learning how to solve 

problem). Kegiatan belajar yang melakukan terarah untuk kepentingan 

kemajuan hidupnya (learning how to be atau learning to life). 

Pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan 

memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni 

memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Layanan alternatif yang 

diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut bisa berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal sistem 

persekolahan. Sasaran pendidikan non-formal yang semakin beragam, tidak 

hanya sekedar melayani masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta 

pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami drop out dan putus pendidikan 

formal, masyarakat yang tidak terakses pendidikan formal seperti; suku 

terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat 

pulau luar. Namun demikian masyarakat sasaran pendidikan nonformal terus 

meluas maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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serta perkembangan lapangan kerja dan budaya masyarakat itu sendiri. 

Mengingat sasaran tersebut, maka program pendidikan nonformal harus terus 

diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. 

Pada prinsipnya perluasan kegiatan/ program pendidikan nonformal harus 

sejalan dengan pemikiran baru tentang konsep belajar (learning), di mana 

belajar yang terkesan hanya berlangsung di sekolah (formal) kurang tepat lagi 

dan mulai bergeser ke luar setting persekolahan.  

Belajar harus dipandang sama dengan “living, and living itself is a 

process of problem finding and problem solving”. We must learn from 

everything we do, we must exploit every experience as a learning experience. 

Every institution in our community—government on non-government 

agencies, stores, recreational places, organizations, churches, mosques, 

fields, factories, cooperatives, associations, and the like becomes resources 

for learning, as does every person we access to parent, child, friend, service, 

provider, docter, teacher, fellow worker, supervisor, minister, store clerk, and 

among ethars, Learning means making use of every resources-in or out of 

educational institutions-for our personal growth and development. Even the 

word is regarded as a classroom. (Knowles, 1975). 

Perubahan, pengembangan dan perluasan pendidikan nonformal 

memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara- cara pendidikan 

nonformal dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang 

dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan 

formal maupun mereka yang pendidikan formalnya terbukti tidak memadai 
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dan tidak relevan dengan kehidupan dan situasi yang berkembang di 

lingkungannya (masyarakat). 

Proses pembangunan menuntut partisipasi jutaan orang dewasa yang 

terdidik, sementara lembaga pendidikan formal yang ada tidak mampu 

mengakses permasalahan- permasalahan pendidikan di tengah-tengah 

masyarakat. Di daerah- daerah tertentu sejumlah penduduk menemukan 

bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu membekali 

keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara 

terbuka dan gamblang dalam masyarakat teknologis (Srinivasan, 1977). 

Proses pendidikan itu mengembang ke luar dari sistem-sistem formal 

terstruktur, ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian 

pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar, dan jenis pertemuan 

lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Peran pendidikan 

nonformal sebagai komplemen, suplemen maupun substitusi pendidikan 

formal (persekolahan) merupakan suatu konfigurasi yang contextual based 

and life- relefant, sehingga mampu mewujudkan program/kegiatan pendidikan 

non-formal yang strategis dan fungsional bagi masyarakat. 

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar sepanjang hayat sebagai 

master concept, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli 

pendidikan atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengembangkan cara berpikir baru dalam merespon tantangan kebutuhan 

baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar (learning). Sekolah sebagai 

satuan pendidikan formal tidak lagi menjadi satu-satunya wadah (wadah 
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tunggal) dan memonopoli pendidikan (formal) persekolahan dan badan-badan 

bisnis tidak lagi mengurusi bisnis semata, akan tetapi sudah mulai bergeser 

ikut serta mengurusi pendidikan khususnya pendidikan nonformal. Lahirnya 

organisasi-organisasi baru berpenampilan pendidikan dan lembaga-lembaga 

pendidikan tanpa label sebagai tambahan, perluasan lanjutan dan lainnya 

memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk belajar 

membelajarkan diri. Sehingga menjadi self- supporting organizations untuk 

ikut andil mengembangkan pendidikan nonformal 

Pendidikan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat hakikatnya untuk 

mewujudkan potensi masyarakat menjadi kekuatan yang mampu 

meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya. Beberapa bentuk pendidikan 

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kota dalam kerangka 

“community education” dapat berupa pendidikan formal dan nonformal, 

penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan 

kesejahteraan keluarga, pendidikan vokasional, dan lain-lain. Dalam kontes 

ini Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan provinsi vokasi dengan refleksi 

program pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dikenal dengan Bali 

Ndeso Bangun Ndeso. 

Pendidikan nonformal sebagai bagian integral dari pembangunan 

pendidikan nasional yang diarahkan untuk menunjang upaya peningkatan 

mutu sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, sehat, terampil, mandiri 

dan berakhlak mulia sehingga memiliki ketangguhan dalam menghadapi 

berbagai tantangan. Pembangunan Pendidikan Nonformal (PNF) secara 
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bertahap terus dipacu dan diperluas guna memenuhi kebutuhan belajar 

masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani melalui jalur pendidikan 

formal (PF). Sasaran pelayanan PNF diprioritaskan pada warga masyarakat 

yang tidak pernah sekolah, putus sekolah penganggur/miskin dan warga 

masyarakat lain yang ingin belajar untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilannya sebagai bekal untuk dapat hidup lebih 

layak. Dengan semakin meluasnya pelayanan program PNF yang bermutu, 

akan memberikan kontribusi besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan nonformal dan 

system pendidikan nasional memiliki tugas yang sama dengan pendidikan 

formal yakni memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan 

belajar masyarakat. Sasaran pendidikan masyarakat semakin meluas tidak 

hanya sekedar berhubungan dengan masyarakat miskin dan terbelakang, buta 

pendidikan dasar, putus sekolah pendidikan formal, dan kelompok marjinal 

lainnya, akan tetapi terus meluas sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan perubahan 

masyarakat, terutama berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri. 

Mengingat keluasan sasaran tersebut, maka program/ kegiatan pendidikan 

masyarakat juga harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

perkembangan masyarakat. 

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar (learning society) dan 

belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai konsep utama, mendorong 
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individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan, atau badan usaha 

lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam 

merespon tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan 

belajar. Terdapat beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan 

nonformal di antaranya adalah masyarakat ikut membangun Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar seni, pondok pesantren, 

padepokan, dan penyelenggara kegiatan pendidikan lainnya yang tergabung 

dalam Program Indonesia Pintar yaitu Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor 

Pintar dan Kapal Pintar yang diprakarsai oleh Ibu Negara, Ibu Ani Bambang 

Yudhoyono. 

Mencermati keadaan lembaga/organisasi masyarakat seperti Program 

Indonesia Pintar tersebut yang semakin berkembang dan meluas ke seluruh 

wilayah Indonesia, sebagai satuan PNF sejenis lainnya. Kondisi ini sesuai 

dengan cakupan pendidikan masyarakat yang sangat luas karena program 

pendidikan masyarakat semakin tumbuh dan berkembang dari kebutuhan 

masyarakat luas. 

Kajian Rumah Pintar Pemberdayaan masyarakat merupakan salah 

satu target pembangunan Indonesia. Pemberdayaan masyarakat harus 

dikembangkan oleh semua pihak. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan 

dalam berbagai sektor terutama sektor pendidikan dan ekonomi. Melalui 

pemberdayaan pendidikan diharapkan masyarakat dapat memperoleh berbagai 

pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami dan memanfaatkan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan pendidikan harus dilakukan 
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pada semua jenjang usia terlebih dahulu pada masa anak-anak. Sedangkan 

disektor ekonomi diharapkan masyarakat dapat menjadikan kehidupannya 

lebih berkualitas. Rumah Pintar merupakan program layanan PNF yang 

dilakukan melalui penyediaan sarana pembelajaran pada suatu daerah. 

Dirancang dengan strategi pembelajaran yang penuh makna dan 

menyenangkan bagi peserta didik.  

Konsep Rumah Pintar yang digagas oleh Ibu Negara Republik 

Indonesia, Ibu Ani Susilo Bambang Yudoyono dan Solidaritas Istri Kabinat 

Indonesia Bersatu (SIKIB) menjadi dasar pembentukan Rumah Pintar Tresno 

Asih di Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. Rumah pintar ini wujud idealisme tokoh masyarakat di dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam pembentukan karakter 

dan kebribadian masyarakat kususnya di Semarang Barat. Idealisme ini 

sejalan dengan kemauan aparatur pemerintah di Kota Semarang. kelahiran 

rumah pintar ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat termasuk 

bapak lurah, yang secara tanggap mampu menangkap pemikiran ibu negara 

sehingga diterjemahkan ke dalam kegiatan riil yang memberikan kontribusi 

bagi masyarakat. Kesadaran tokoh masyarakat ternyata mampu memberikan 

penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sebuah wadah kegiatan yang 

mampu mejembatani antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas dan 

penyelenggara, sehingga keterpaduan dan keinginan bersama tersebut 

melahirkan Rumah Pintar Tresno Asih sebagai wadah kegiatan masyarakat 

tersebut Masyarakat Bojong Salaman ternyata mampu mengambil manfaat 
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keberadaan rumah pintar sebagai wujud karya mereka dengan bahasa lain dari 

oleh dan untuk masyarakat menjadi konsep dasar berjalannya seluruh 

program. Hal ini membuktikan bahwa ide rumah pintar terbukti dapat 

ditangkap dan diaktualisasikan oleh masyarakat, sebagaimana yang terjadi di 

Semarang ini, maka penulis dalam mengambil skripsi ini mengambil judul 

tentang Peranan Rumah Pintar Tresno Asih dalam peningkatan akses 

layanan program Pendidikan Nonformal di Kelurahan Bojong Salaman 

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Rumah Pintar Tresno Asih 

dalam pengembangan pendidikan nonformal di masyarakat. Untuk mengkaji 

masalah tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan dipelajari adalah :  

1.2.1 Bagaimana peranan Rumah Pintar Tresno Asih dalam peningkatan 

perluasan akses layanan Pendidikan Nonformal? 

1.2.2 Apa jenis kegiatan yang diselenggarakan di Rumah Pintar Tresno Asih? 

1.2.3 Apa kendala yang dihadapi Rumah Pintar Tresno Asih dalam 

peningkatan pendidikan nonformal di masyarakat? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

beberapa hal sebagai berikut :  

1.3.1 Untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Rumah Pintar dalam 

peningkatan pendidikan nonformal di masyarakat. 

1.3.2 Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam 

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.   

1.3.3 Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi program Rumah 

Pintar dalam peningkatan akses layanan pendidikan nonformal di 

masyarakat. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Untuk memperoleh data tentang peran Rumah Pintar dalam 

peningkatan pendidikan nonformal di masyarakat. 

1.4.1.2 Sebagai bahan referensi atau penelitian yang lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi para pengelola Rumah Pintar, hasil penelitian ini  

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui 

peran Rumah Pintar dalam peningkatan pendidikan nonformal di 

masyarakat. 
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1.4.2.2 Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

bahan informasi terutama bagi mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah. 

1.4.2.3 Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang program 

Rumah Pintar. 

 

1.5 BATASAN ISTILAH 

1.5.1 Peranan 

 Peranan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu yang 

berhubungan dengan status. Peran merupakan perangkat tingkah laku 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat (Ali, 2001:338-339).  

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal atau peristiwa) 

(Poerwadarminta, 2002:735) 

Sedangkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

peran rumah pintar dalam upaya peningkatan PNF di dalam masyarakat 

 

1.5.2 Rumah Pintar  

Rumah Pintar adalah upaya memfasilitasi komunitas belajar 

masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai satuan pendidikan 
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nonformal sejenis, terutama di kawasan adat, tertinggal, terpencil, 

perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan sebagai layanan 

menjangkau masyarakat yang belum terlayani (Juknis Penyelenggaran 

Rintisan Rumah Pintar 2012). 

Rumah pintar adalah sarana tempat pendidikan masyarakat suatu 

gagasan berupa konsep, hasil penelitian dan penerapan pengembangan di 

masyarakat. Fungsinya adalah untuk membimbing dan meningkatkan 

pola pikir masyarakat terhadap semua perkembangan dunia. 

 

1.5.3 Pendidikan Nonformal 

SEAMEO 1971 yang dikutip dari Djudju Sudjana (2004 : 46) 

menyatakan bahwa Pendidikan nonformal adalah setiap upaya 

pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang 

teratur dan terarah, diselenggarakan diluar sekolah, sehingga seseorang 

atau kelompok memperoleh informasi mengenai pengetahuan, latihan 

dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan bagi seseorang atau 

kelompok untuk berperan serta secara efisien dan efektif dalam 

lingkungan keluarganya, pekerjaannya, masyarakat dan bahkan negara. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan nonformal dalam 

penelitian ini adalah kegiatan yang terorganisir dan sistematis yang di 

selenggarakan di rumah pintar. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Peran 

Teori peran (role theory) mendefinisikan “peran” atau “role” 

sebagai “the boundaries and sets of expectations applied to role 

incumbents of a particular position, which are determined by the role 

incumbent and the role senders within and beyond the organization’s 

boundaries” (Banton, 1965; Katz &Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 

54).  Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “a set 

of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given 

position in a social unit”. 

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), 

teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi 

perilaku di dalam organisasi.  Mereka menyatakan bahwa peran itu 

“melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau 

tindakan” (h. 143).  Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam 

Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan 

bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan 

pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau 

outcome yang dihasilkan.  Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi 

juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role 
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perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 

dalam Bauer, 2003: 58). 

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu 

komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya 

organisasi.  Di sini secara umum „peran‟ dapat didefinisikan sebagai 

“expectations about appropriate behavior in a job position (leader, 

subordinate)”.  Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu 

pekerjaan, yaitu (1) role perception: yaitu persepsi seseorang mengenai 

cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah 

pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang 

diharapkan dari orang tersebut, dan (2) role expectation: yaitu cara orang 

lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu.  Dengan peran 

yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu 

komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk 

bekerja.  Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-

peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas. 

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima 

aspek penting dari peran, yaitu: 

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan 

menentukan harapannya, bukan individunya. 

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, 

perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. 
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3. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity) 

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan 

beberapa perubahan perilaku utama. 

 Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang 

melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. 

 Lain halnya dengan Soekamto (1986:200) menyebutkan bahwa 

suatu peranan paling sedikit mencakup tiga hal yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu 

dalam masyarakat sebagai oerganisasi. 

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur social masyarakat. 

Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dalam peran perlu adanya 

fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menjalankan 

perannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan 

bagian dari masyarakat yang dapat memberikan peluang untuk 

pelaksanaan peran seseorang atau kelompok. 
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2.2 Rumah Pintar 

2.2.1  Pengertian 

Berawal dari ide dan pemikiran Ibu Negara untuk turut 

berperan dalam mensejahterakan bangsa, maka Ibu Negara bersama 

Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) menggagas 

Program Indonesia Pintar. Tujuan utama dari Program Indonesia 

Pintar adalah mewujudkan masyarakat berpengetahuan, masyarakat 

sejahtera (welfare society) dan masyarakat yang beradab (civilized 

society).  

Salah satu kegiatan Indonesia Pintar adalah Program Rumah 

Pintar. Program ini merupakan pusat pemberdayaan masyarakat 

guna meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat sejahtera. 

Rumah Pintar sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dapat 

mewadahi berbagai kegiatan dimulai dari pendidikan anak usia dini, 

remaja, kaum perempuan juga kelompok lanjut usia. Diharapkan 

melalui Rumah Pintar terbangun masyarakat cerdas, inovatif, 

kreatif, mandiri yang sejahtera.  

Rintisan rumah pintar merupakan upaya memfasilitasi 

komunitas belajar masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai 

satuan pendidikan nonformal sejenis, terutama di kawasan adat, 

tertinggal,terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan 

sebagai layanan menjangkau masyarakat yang belum terlayani. 
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Dana rintisan rumah pintar merupakan bantuan biaya penataan 

kelembagaan dan biaya operasional penyelenggaraan rintisan rumah 

pintar sebagai satuan PNF Sejenis. 

 

2.2.2 Tujuan Program 

Rintisan rumah pintar bertujuan untuk meningkatkan akses 

layanan pendidikan nonformal di daerah perbatasan, daerah 

terpencil, tertinggal, terdepan dan terluar, daerah yang 

termarjinalkan serta masyarakat yang masih belum terlayani/ 

terbatas pelayanan pendidikan, serta memperkuat eksistensi dan 

akuntabilitas komunitas belajar masyarakat yang menjadi Rumah 

Pintar sebagai satuan PNF Sejenis. 

 

2.2.3   Sasaran/Penerima Manfaat Layanan 

Penerima manfaat layanan rintisan rumah pintar adalah anggota 

masyarakat, anak usia dini dan ibunya, anak usia sekolah, 

remaja/pemuda, dan anggota masyarakat secara keseluruhan 

khususnya di kawasan adat, tertinggal, terpencil, perbatasan, 

terdepan, dan terluar atau masyarakat yang belum terlayani. 

 

2.2.4 Hasil yang di harapkan 

1.  Terlembagakannya rumah pintar sebagai satuan PNF sejenis. 

2. Meningkatnya kapasitas pengelola, tenaga tutor/ fasilitator/ 
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pendamping/ relawan khususnya dalam melakukan penyusunan 

rencana kegiatan, pengembangan bahan ajar, dan pendampingan/ 

pembelajaran. 

3. Meningkatnya sarana prasarana penunjang pembelajaran sesuai 

kebutuhan (seperti ruang/ tempat belajar, bahan ajar, media belajar, 

sarana prasarana usaha, sekretariat dan lain- lain) yang termasuk 

kedalam minimal 5 (lima) sentra yaitu : sentra baca, bermain, 

panggung, komputer, dan kriya. 

4. Terdokumentasikannya proses dan hasil rintisan dalam bentuk 

cetak dan visual. 

Kegiatan rumah pintar dilakukan dalam bentuk penataan 

kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana, pembelajaran 

dan/ atau pelatihan,  serta pendampingan. 

 

2.3 Pendidikan Nonformal 

2.3.1 Pengertian  

Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara 

sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan, melalui 

hubungan sosial untuk individu, kelompok dan masyarakat agar 

memiliki sikap dan cita- cita sosial (yang efektif) guna 

meningkatkan taraf hidup dibidang materil, sosial dan mental dalam 

rangka usaha mewujudkan kesejahteran sosial. Harmojoyo 

(1973:vii). 
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Secara luas Coombs (1973:11) memberikan  rumusan tentang 

pendidikan nonformal adalah  setiap kegiatan pendidikan yang 

terorganisasi, diselenggarakan di luar endidikan persekolahan, 

diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting 

dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan 

layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan 

belajar. 

Niehoff, (1977:8) merumuskan pendidikan nonformal secara 

terperinci yakni: nonformal education is defined for our purpose as 

the method of assessing the needs end interest of adults and out- of 

school youth in developing countries of communicating with them, 

motivating them patterns, and related activities which will increase 

their productivity and improve their living standard. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan sosial dalam 

hal ini adalah semua kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya 

pendidikan olahraga dan rekreasi yang diselenggarakan di luar 

sekolah bagi pemuda dan orang dewasa, tidak termasuk kegiatan- 

kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan 

kurikulum sekolah. (article 2) lifelong learning in japan (1992:39). 

Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penjelasan 

terhadap pendidikan nonformal yaitu “jalur pendidikan yang 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 
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pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat”. 

Senada dengan pendapat di atas, Coombs (Sudjana, 2004:22) 

memberikan definisi bahwa „pendidikan nonformal adalah setiap 

kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan 

yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian 

penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk 

melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan 

belajarnya‟. 

Berbagai definisi pendidikan luar sekolah dikemukakakan 

oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Napitulu (1981) 

dalam Sudjana (2004) bahwa pengertian Pendidikan Nonformal 

adalah sebagai berikut : Pendidikan nonformal adalah setiap usaha 

pelayanan pendidikan yang diselenggarakan diluar system 

persekolahan, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan 

sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk 

mengaktualisasikan potensi manusia (sikap, tindak dan karya) 

sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar, 

mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. 

Definisi lain dikemukakan SEAMEO 1971 yang dikutip dari 

Djudju Sudjana (2004:46) menyatakan bahwa : 
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Pendidikan nonformal adalah setiap upaya pendidikan dalam 

arti luas yang didalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan 

terarah, diselenggarakan di luar sekolah, sehingga seseorang atau 

kelompok memperoleh informasi mengenai pengetahuan, latihan 

dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan 

hidupnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan 

bagi seseorang atau kelompok untuk berperan serta secara efisien 

dan efektif dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, 

masyarakat dan bahkan negara. 

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan luar sekolah adalah segala upaya pendidikan yang 

sistematis dan terorganisir, dilaksanakan di luar sistem 

persekolahan, dengan maksud untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan usia dan kebutuhannya. 

Selain itu, berdasarkan beberapa batasan tentang pengertian 

pendidikan luar sekolah, maka dapat diambil kesimpulan pula 

bahwa pendidikan luar sekolah merupakan setiap kegiatan yang 

dilakukan di luar jalur pendidikan formal dimana terdapat proses 

belajar sehingga seseorang yang menjadi peserta belajar akan 

mendapatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

bimbingan sehingga dapat tercapai tujuan belajarnya. 
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Fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah 

memberikan kemudahan bagi penyelenggara, tutor dan warga 

belajar untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam berbagai 

bentuk satuan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa satuan pendidikan 

nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Nonformal 

Pada dasarnya tujuan pendidikan luar sekolah tidak 

menyimpang dari tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berpendidikan, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. 

Untuk mencapai ke arah tujuan tersebut, tidak bisa tercapai bila 

hanya mengandalakan pendidikan formal saja, maka pendidikan 

nonformal dan pendidikan keluarga saling melengkapi dalam upaya 

pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Dengan kata lain 
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pendidikan nonformal membantu tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1 dan 2 

menjelaskan bahwa: 

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta 

didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 

kepribadian profesional. Tujuan pendidikan nasional tersebut 

dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

bidang pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di 

atas pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 73 

Tahun 1991 Bab II Pasal 2 tentang penyelenggaraan Pendidikan 

Luar Sekolah yang didalamnya membagi Sistem Pendidikan 

Nasional menjadi dua pendidikan yaitu pendidikan sekolah dan 

pendidikan luar sekolah. Selanjutnya dalam peraturan tersebut 

dijabarkan tujuan pendidikan luar sekolah, yaitu : 

1. Melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang 

sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan 

martabat dan mutu kehidupannya. 
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2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan 

kejenjang pendidikan yang tinggi. 

3. Memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam 

jalur pendidikan sekolah. Berdasarkan pendapat di atas jelas 

bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah memberikan 

layanan pendidikan kepada masyarakat untuk mengembangkan 

potensi peserta didik serta kuantitas lulusan yang disertai 

kualitas perubahan tingkah laku yang didapat dari hasil belajar. 

Dengan demikian tujuan pendidikan luar sekolah lebih 

menekankan kepada perubahan tingkah laku fungsional anak 

didik dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

diperlukan. 

 

2.3.3 Fungsi Pendidikan Nonformal 

Sebagai upaya membantu kehidupan masyarakat dalam bidang 

pendidikan pada khususnya dan memperoleh pekerjaan, Sudjana 

(2004:74) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi : 

1. Komplement (pelengkap) pendidikan sekolah, pendidikan 

nonformal menyajikan seperangkat kurikulum tetap yang 

dibutuhkan sesuai dengan situasi daerah dan masyarakat. 

2. Suplement (tambahan), pendidikan nonformal memberikan 
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kesempatan pendidikan bagi  mereka yang telah menamatkan 

jenjang pendidikan formal tetapi dalam tempat dan waktu 

berbeda. 

3. Substitusi (pengganti) pendidikan sekolah, pendidikan nonformal 

dapat mengganti fungsi sekolah terutama pada daerah-daerah 

yang belum dijangkau oleh program pendidikan sekolah. 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan bahwa pendidikan 

luar sekolah memberikan kesempatan kepada seluruh warga 

masyarakat baik tua maupun muda untuk melengkapi warga 

masyarakat yang sedang sekolah dan sebagai penambah bagi mereka 

yang drop out atau pernah sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi, maupun sebagai pengganti bagi mereka 

yang tidak pernah menduduki bangku sekolah. 

 

2.3.4 Bentuk Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal hampir selalu berurusan dengan usaha 

bimbingan, pembinaan, dan pengembangan warga masyarakat yang 

mengalami keterlantaran pendidikan dari keadaan kurang tahu 

menjadi tahu, kurang terampil menjadi terampil, dari kurang melihat 

ke masa depan menjadi seorang yang memiliki sikap mental 

pembaharuan dan pengembangan. Berikut ini bentuk-bentuk 

pendidikan nonformal: 
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(1)  Community Development 

Community development merupakan usaha dan kegiatan 

pembangunan masyarakat yang dipelopori oleh tokoh-tokoh 

masyarakat setempat untuk memecahkan masalah-masalah lokal 

yang dihadapinya, termasuk masalah pendidikan, dengan 

mempergunakan kekuatan sendiri. 

(2)  Learning Society 

Learning society menggambarkan keadaan suatu masyarakat 

dimana warga masyarakatnya suka dan gemar belajar, ingin selalu 

meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya dari 

sumber maupun tanpa dipaksa, melainkan atas kemauan dan 

kesadarannya sendiri. 

(3)  Deschooling Society 

Deschooling society merupakan kegiatan-kegiatan pendidikan 

yang dilakukan oleh masyarakat dalam usahanya untuk membantu 

mengurangi beban pendidikan di sekolah. 

(4) Mass Education 

Mass education adalah kegiatan pendidikan untuk pemuda dan 

orang dewasa yang karena satu dan lain sebab tidak pernah 

mengikuti pendidikan di sekolah atau meninggalkan sekolah sebelum 

tamat, yang diselenggarakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, termasuk disini kegiatan pendidikan pemberantasan buta 

aksara, buta bahasa, dan buta pengetahuan dasar. 
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(5)  Fundamental Education 

Fundamental education mempunyai pengertian hampir sama 

dengan mass education, diselenggarakan terutama bagi para wanita, 

pemuda, dan orang dewasa dengan maksud agar mereka bisa 

menyesuaikan diri dengan masyarakat yang telah maju dan 

berkembang. 

(6)  Community Education 

Community education merupakan kegiatan pendidikan bagi 

kelompok-kelompok dalam masyarakat agar mereka dapat menolong 

diri mereka sendiri, dengan cara merubah sikap mental dan pola 

berpikirnya, serta memiliki pandangan dan kebiasaan-kebiasaan 

baru. 

(7)  Adult Education 

Adult education merupakan kegiatan pendidikan yang 

diperuntukkan bagi para pemuda dan orang dewasa baik secara 

sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk berbagai macam 

kebutuhan yang bersifat fungsional karena dalam pendidikan ini 

lebih banyak diberikan latihan-latihan praktik dan hanya sedikit 

teori. 

(8)  Exention Education 

Exention education merupakan kegiatan penyebarluasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh perguruan 
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tinggi bekerjasama dengan pihak yang terkait dalam upaya 

memajukan kehidupan bangsa. 

(9)  Life Long Education 

Life long education merupakan rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh tiap-tiap orang dimana dan kapan pun ia berada 

kegiatan itu dilakukan, karena proses belajar sesungguhnya tidak 

hanya terjadi di sekolah tetapi juga berlangsung di dalam keluarga 

dan masyarakat. 

(10)  Recurent Education 

Recurent education adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk 

memberikan pendidikan kembali kepada mereka yang karena satu 

dan lain sebab terpaksa meninggalkan sekolah sebelum tamat, namun 

mereka masih mempunyai keinginan dan semangat untuk 

melanjutkan pada waktu dan kesempatan lain. 

(11)  Permanent Education 

Permanent education merupakan upaya untuk mengusahakan 

bagaimana agar warga masyarakat tetap mempunyai minat dan 

semangat belajar disepanjang kehidupannya sekalipun mereka telah 

menyelesaikan pendidikannya di sekolah, sehingga kegiatan belajar 

merupakan kebutuhan yang permanen. 

(12)  Indigenous Education 

Indigenous education adalah kegiatan-kegiatan pendidikan 

yang bersifat tradisional, yang mengutamakan programnya di atas 
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sadar nilai-nilai budaya sendiri, meskipun tidak menutup 

kemungkinan dikembangkannya nilai-nilai budaya tersebut secara 

kreatif dan inovatif. 

Dalam operasional penyelenggaraannya, pendidikan 

nonformal dapat dilaksanakan dalam empat macam bentuk: 

(1) Belajar Sendiri 

Dalam bentuk belajar sendiri yang dapat dilakukan oleh tiap-

tiap orang, kapan saja dan dimana saja mempergunakan sumber-

sumber belajar yang ada. 

(2) Belajar Kelompok 

Belajar dalam kelompok, dalam hal mana beberapa orang 

pada waktu dan kesempatan yang sama, belajar dalam suasana yang 

bebas atau tidak terikat dari sumber belajar yang sama pula. 

(3) Belajar melalui Kursus dan Pelatihan 

Belajar melalui kursus-kursus dan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melayani 

berbagai macam kebutuhan belajar, dalam hal mana pihak warga 

belajar harus lebih banyak menyesuaikan diri dalam 

penyelenggaraan kursus-kursus tersebut.  

(4) Belajar melalui Magang 

Belajar melalui magang, ini biasa terjadi bila seseorang 

memperoleh sesuatu keterampilan dengan cara mengabdikan diri 
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sepenuhnya kepada pihak lain yang berfungsi sebagai sumber, 

sampai keterampilan tersebut dikuasai seluruhnya.  

Bentuk-bentuk pendidikan nonformal tersebut merupakan 

suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental agar mereka mampu 

meningkatkan mutu, mengubah sikap mental dan pola berpikir warga 

masyarakat untuk dapat hidup yang lebih baik. 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa definisi konseptual yang 

telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam 

kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan dengan jelas alur pemikiran peneliti yang berkaitan 

dengan peranan Rumah Pintar dalam peningkatan akses layanan program 

PNF bagi mayarakat Kelurahan Slerok kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

(hasil kerjasama Unnes dengan Pertamina). Kerangka berpikir ini dimulai 

dengan mencari peranan, jenis program, permasalahan yang dihadapi 

program Rumah Pintar dalam peningkatan akses layanan program PNF di 

masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini perlu adanya suatu kerangka 

berpikir. Kerangka ini merupakan suatu narasi atau grafis yang berkaitan 

dengan pemasalahan penelitian. Dalam kerangka konseptual ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor kunci, 
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yang nantinya akan berhubungan dengan faktor lainnya. Adanya kerangka 

berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 
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3. Paud 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui 

pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa 

angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi 

lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah 

ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, 

rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan 

teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. 

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, 

kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan peristilahannya”. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 
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Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong: 

Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan 

dengan kenyataan ganda 

1. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden.  

2. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut 

Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan- 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlansung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena. 

 

3.2 Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data 

dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di 

lapangan. sedangkan instrument pengumpulan data yang lain selain 

manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen- 



34 

 

 

dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil 

penelitian, namun berfungsi sebagai instrument pendukung. Oleh karena 

itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur 

keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan 

peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data 

lainnya di sini mutlak diperlukan. 

 

3.3 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, 

beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi 

di Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. Rumah Pintar di resmikan di Kelurahan Bojong Salaman Kota 

Semarang sebagai tempat pendirian Rumah Pintar. 

 

3.4 Data dan Sumber data 

3.4.1 Data Primer 

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat 

diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan 

menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan 

merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan 

mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini 

untuk mendapatkan informasi langsung tentang Peranan Rumah 
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Pintar dalam peningkatan akses layanan program Pendidikan 

Nonformal di Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang 

Barat Kota Semarang yaitu dengan cara wawancara langsung 

kepada pengelola Rumah Pintar Tresno Asih 

3.4.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber 

bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-

surat pribadi, buku harian, not, sampai dokumen-dokumen resmi 

dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa 

majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil 

studi, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti 

menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan 

melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara 

langsung dengan para tutor Rumah Pintar. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Rachman, bahwa penelitian di samping menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data 

yang relevan. 

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan proses trianggulasi, yaitu: 
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3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara 

(interviuwer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan 

oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. 

Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun 

dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang 

orientik.  

Metode interview adalah sebuah dialog atau Tanya jawab 

yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan 

terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan 

(face to face).  

Sedangkan interview yang penulis gunakan adalah jenis 

interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis 

besar atau pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, 

penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara. Dalam 

hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai 

tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan 

sungguh-   sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku. 

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang 

peranan rumah pintar Tresno Asih. Dalam penelitian ini digunakan 
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alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara atau 

instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan 

kepada pengelola rumah pintar Tresno Asih.  

3.5.2 Pengamatan/Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi merupakan 

suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja 

diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap 

kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian 

itu terjadi. Dibandingkan metode survey metode observasi lebih 

obyektif. 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana 

dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba 

dan pengecap. Dalam penelitian ini diteliti secara langsung peranan 

rumah pintar, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang 

berupa rekaman, gambar, dan cacatan berkala. 

3.5.3 Dokumen 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang 

tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan 
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mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan 

buku, surat, transkip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya. 

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain. 

berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif 

teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian 

hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui 

pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun 

menolak hipotesis tersebut. 

 

3.6 Analisis Data 

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang 

berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi 

tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. 

Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan 

variasi (keragaman). 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 
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Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam proses analisis data 

terhadap komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. 

Komponen tersebut adalah reduksi data, Kajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah 

ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk 

menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang 

mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara 

runtut atau dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, 

yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke 

lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data 

dalam penelitian kualitaif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses 

pengumpulan data Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data 

sebagai berikut: 

3.6.1 Pengumpulan data 

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

3.6.2 Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data-data yang  telah direduksi memberikan 
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gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu 

diperlukan. 

3.6.3 Penyajian data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrik, network, cart, atau garfis, sehingga data dapat 

dikuasai. 

3.6.4 Pengambilan keputusan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 

sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. 

Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada 

reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang 

disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan 

penyajian data, Reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau 

penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi 
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data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain 

itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila 

ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan 

atau verifikasi. 

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan 

metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara 

deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. 

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak 

mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga 

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang 

keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan 

beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu: 

1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (crebebility). Teknik ini dapat 

dilakukan dengan jalan: 
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a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumant (alat) tidak hanya 

dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

b. Ketentuan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan 

keiktsertaan menyediakan lingkup, sedangkan ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.  

d. Kecukupan referensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam 

dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai 

sewaktu-waktu diadakan analisis dan intepretasi data. 

2. Teknik pemeriksaan keteralihan (transferability) dengan cara uraian 

rinci. 

Teknik ini meneliti agar laporan hasil fokus penelitian dilakukan 

seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan kontek tempat 

penelitian diadakan. Uaraiyannya harus mengungkapkan secara khusus 

segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar mereka dapat 
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memahami penemuan-penemuan yang diperoleh. 

3. Teknik pemeriksaan ketergantungan (dependability) dengan cara 

auditing ketergantungan. 

Teknik tidak dapat dilaksanakan bila tidak dilengkapi dengan 

catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian. Pencatatan 

itu diklasifikasikan dari data mentah sehingga formasi tentang 

pengembangan instrument sebelum auditing dilakukan agar dapat 

mendapatkan persetujuan antara auditor dan auditi terlebih dahulu. 

Selain itu Agar data yang diperoleh benar-benar obyektif maka 

dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode 

trianggulasi, teknik trianggulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan 

atau membandingkan data. Teknik trianggulasi yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber. Hal ini sependapat 

Moleong, yang menyatakan teknik Trianggulasi yang digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. 

Trianggulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan 

sebagai berikut: 

a. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c.Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu. 
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d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen  

3.8 Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Menyusun proposal penelitian, ini digunakan untuk meminta izin 

kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang 

diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti pengumpulkan data 

dengan cara: 

1. Wawancara dengan masyarakat  Kelurahan Bojong Salaman Kota 

Semarang. 

2. Wawancara dengan pengelola Rumah Pintar. 

3. Wawancara dengan tutor Rumah Pintar. 

4. Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan. 

5. Menelaah teori-teori yang relevan. 

b. Mengidentifikasi data. 

Data yang sudah terkumpul melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam 

menganalisa sesuai tujuan yang diinginkan. 
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3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Menyajikan data dalam bentuk dikripsi. 

b. Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Pintar Tresno Asih 

Konsep Rumah Pintar yang digagas oleh Ibu Negara Republik Indonesia, 

Ibu Ani Susilo Bambang Yudoyono dan Solidaritas Istri Kabinat Indonesia 

Bersatu (SIKIB) menjadi dasar pembentukan Rumah Pintar Tresno Asih di 

Kelurahan Bojong Salaman Kecamtan Semarang Barat Kota Semarang. rumah 

pintar ini wujud idealisme tokoh masyarakat di dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di dalam pembentukan karakter dan kepribadian masyarakat 

khususnya di Semarang Barat. Idealisme ini sejalan dengan kemauan aparatur 

pemerintah di Kota Semarang. kelahiran rumah pintar ini tidak terlepas dari peran 

tokoh-tokoh masyarakat termasuk bapak lurah, yang secara tanggap mampu 

menangkap pemikiran ibu negara sehingga diterjemahkan kedalam kegiatan riil 

yang memberikan kontrinusi bagi masyarakat. 

Kesadaran tokoh masyarakat ternyata mampu memberikan penyadaran 

kepada masyarakat akan pentingnya sebuah wadah kegiatan yang mampu 

menjebatani antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas dan penyelenggara, 

sehingga keterpaduan dan keinginan bersama tersebut melahirkan Rumah Pintar 

Tresno Asih sebagai wadah kegiatan masyarakat tersebut. Masyarakat Bojong 

Salaman ternyata mampu mengambil manfaat keberadaan rumah pintar sebagai 

wujud karya mereka dengan bahasa lain dari oleh dan untuk masyarakat menjadi 
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konsep dasar berjalannya seluruh program. Hal ini membuktikan bahwa 

ide rumah pintar terbukti dapat ditangkap dan diaktualisasikan oleh masyarakat 

level kelurahan, sebagaimana yang terjadi di Semarang ini. 

Secara resmi Wali Kota Semarang  Sukawi Sutarip meresmikan Rumah 

Pintar Tresno Asih. Rumah Pintar yang beralamat di Kelurahan Bojong Salaman 

Kecamatan Semarang Barat di prakarsai oleh ibu PKK setempat. Dengan 

melibatkan tokoh masyarakat serta membangun kerjasama dengan pihak-pihak 

lain baik para pengusaha, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah setempat 

sehingga pemerintah kota Semarangpun menyambut dengan antusias keberadaan 

rumah pintar ini. Peresmian oleh walikota  menunjukan bahwa komitmen kota 

terhadap program nasional rumah pintar. 

 

4.1.2 Kelembagaan 

Rumah Pintar Tresno Asih Kota Semarang telah dilengkapi dengan 

susunan organisasi dengan rapi dan memenuhi seluruh kelengkapan organisasi. 

Seluruh tugas dan wewenang juga telah dirumuskan dengan baik dan rapi dengan 

harapan dapat menjadi acuan dan tuntunan dalam menjalankan program kegiatan, 

sehingga tidak terjadi tumpang tindah peran dan tanggungjawab. 

Struktur organisasi secara garis besar dapat di tampilkan sebagai berikut : 

 

Pelindung    : Anang Budi Prasetyo, SH 

Penasehat   : Drs. Suparto, MT 

Ketua    : Heri Edi Pamungkas 
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Wakil Ketua I   : Heri Mardiani Anang 

Wakil Ketua II  : Dra. Hj. Endang Supadmi 

Bendahara   : Hj. Harti Istiyanti Mastoyo 

Wakil Bendahara  : Hj. Ruminingsih 

Seksi Dana   : Soeparman, SIP 

Pembimbing Paud  : Ny. Agus Kalyakin 

Pembimbing Komputer : Isnaini 

Seni Tari   : Bambang Priyambodo 

Perpustakaan   : Isti Widodo dan Ratih Estiningtyas 

Pranotocoro   : Drs. H. R. Harsono, M. Pd 

Bahasa Inggris   : Ratih Estiningtyas 

TPQ    : Ghofur 

Keterampilan   : Agus Iriwanto 

Posyandu   : Ny. Sukamto 

 

 

 

 

4.1.3 Sarana Prasarana Rumah Pintar Tresno Asih 

 
 

  
No Nama Sarpras Jml Sarana Satuan Kondisi 

1 Toilet 1 buah Baik 

2 kamar mandi 1 buah Baik 

3 Komputer 3 buah Baik 
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4 Meja Komputer 3 buah Baik 

5 Rak Buku 4 buah Baik 

6 Kursi komputer 3 buah Baik 

7 Jungkat jungkit 1 buah Baik 

8 Prosotan 1 buah Baik 

9 Sound system 1 buah Baik 
 

Sumber data : Rumah Pintar Tresno Asih 

 

4.1.4 Jenis Sentra 
 

  

No Nama Sentra Sarpras Tutor Layanan Produk 

1 Sentra Buku  -  -  -  - 

2 Sentra Permainan Edukatif  -  -  -  - 

3 Sentra Audio Visual / Panggung  -  -  -  - 

4 Sentra Komputer  -  -  -  - 

5 Sentra Kriya  -  -  -  Lihat  

 

Sumber data : Rumah Pintar Tresno Asih 

 

 

 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Peranan Rumah Pintar Tresno Asih  

Rumah Pintar pada dasarnya adalah segala kegiatan pendidikan yang 

berlangsung di luar sistem persekolahan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di 

dalam sistem persekolahan atau jalur sekolah, melainkan juga di jalur luar sekolah 

seperti keluarga, ditengah pergaulan dan di tempat kerja. Pendidikan selain terjadi 

atas bantuan orang lain bisa juga terjadi sepanjang hayatnya. Rumah pintar adalah 

http://rumahpintar.or.id/sentradetil.php?idserbaseta=211&idtra=1&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrasarpras.php?idserbaseta=211&idtra=1&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrapendidik.php?idserbaseta=211&idtra=1&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentralayanan.php?idserbaseta=211&idtra=1&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentradetil.php?idserbaseta=296&idtra=2&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrasarpras.php?idserbaseta=296&idtra=2&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrapendidik.php?idserbaseta=296&idtra=2&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentralayanan.php?idserbaseta=296&idtra=2&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentradetil.php?idserbaseta=408&idtra=3&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrasarpras.php?idserbaseta=408&idtra=3&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrapendidik.php?idserbaseta=408&idtra=3&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentralayanan.php?idserbaseta=408&idtra=3&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentradetil.php?idserbaseta=407&idtra=4&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrasarpras.php?idserbaseta=407&idtra=4&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrapendidik.php?idserbaseta=407&idtra=4&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentralayanan.php?idserbaseta=407&idtra=4&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentradetil.php?idserbaseta=409&idtra=5&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrasarpras.php?idserbaseta=409&idtra=5&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentrapendidik.php?idserbaseta=409&idtra=5&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentralayanan.php?idserbaseta=409&idtra=5&idpin=45
http://rumahpintar.or.id/sentraproduk.php?idserbaseta=409&idtra=5&idpin=45
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pendidikan yang mempunyai program-program dalam rangka mengembangkan 

potensi yang ada pada masyarakat. Sasaran dari program rumah pintar salah 

satunya adalah kaum miskin dan tertinggal. 

Program rumah pintar bila disimak aneka ragam programnya, akan tampak 

tertuju kearah dua muara, yaitu untuk pembelajaran kaum tertinggal sehingga 

terbebas dari ketidaktahuan dan untuk pembelajaran kaum miskin sehingga 

terbebas dari kemiskinan (ketertinggalan). Dalam realitas sosial, terdapat sejumlah 

orang atau komunitas yang secara relatif tergolong miskin dan tertinggal. 

Komunitas tersebut secara absolut atau relatif adalah kelompok sasaran dari 

program rumah pintar. Ketertinggalan komunitas ini bisa jadi karena tingkat 

pengetahuan yang rendah, keterampilan yang tidak ada, atau sistem nilai dan 

sikap serta perilakunya. 

Rumah Pintar merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat 

menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Rumah Pintar mempunyai 

peranan penting sebagai jembatan menunju penguasaan ilmu pengetahuan yang 

sekaligus menjadi tempat rekerasi yang menyenangkan dan menyegarkan bagi 

anak anak. 

Ibu Endang Supadmi yang sering dipanggil Ibu Eni pensiunan guru swasta 

adalah salah satu pengelola dan tutor di rumah pintar tresno asih bagian Paud. 

Walaupun umurnya sudah tidak semuda dulu, tetapi semangatnya tidak kalah 

dengan remaja sekarang, Ibu Eni sangat aktif dalam kegiatan Paud, salah satu 

kegiatan yang paling diminati di rumah pintar Tresno Asih. Berikut pemaparan 

dari beliau 
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”Dengan adanya rumah pintar Tresno Asih akses layanan pendidikan semakin 

meluas dan semakin beragam, manfaatnya dapat meringankan beban orang tua 

yang memiliki anak-anak usia 2-5 tahun, untuk didaftarkan di Paud. Rumah 

pintar Tresno juga berperan juga diakses layanan sosial” 

 

Peran rumah pintar sangat berpengaruh terhadap layanan pendidikan dan 

layanan social di masyarakat, maka dari peran tersebut terdapat tiga komponen 

penting mengapa rumah pintar sangat berpengaruh terhadap layanan pendidikan 

dan social antara lain, fungsi, tujuan dan manfaat. 

4.2.1.1 Fungsi Rumah Pintar 

Agus Iriwanto (AI) sebagai salah satu pengelola rumah pintar Tresno Asih 

menjelaskan bahwa fungsi rumah pintar itu sendiri sebagai layanan pendidikan 

adalah tempat untuk belajar, informasi pengetahuan, life skill dan bakat baik anak-

anak maupun orang dewasa yang diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang 

mampu. 

“Agus Iriwanto salah satu pengelola di rumah pintar Tresno Asih menjelaskan 

bahwa rumah pintar adalah tempat untuk pembelajaran, dari anak-anak sampai 

orang tua dimana terdapat banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat 

yang ada di rumah pintar”. 

 

 

Fungsi rumah pintar sebagai layanan sosial antara lain membantu 

masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan 

lingkungan sosialnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Eni salah satu 

pengelola sekaligus tutor, 

“ fungsi rumah pintar itu tempat untuk pembelajaran dari anak-anak, 

remaja, ibu-ibu, maupun usia lanjut”. 

 

4.2.1.2 Tujuan Rumah Pintar 
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Menurut Agus tujuan umum didirikannya rumah pintar untuk membantu 

masyarakat mendapat akses layanan pendidikan yang lebih baik, terjangkau dan 

sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Eni tujuan 

didirikannya rumah pintar antara lain membantu masyarakat tentang informasi 

layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar nantinya 

dapat membantu masyarakat tersebut. Eni memaparkan, 

“tujuan rumah pintar itu membantu masyarakat akan kebutuhan layanan 

pendidikan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi dirinya sendiri”. 

 

4.2.1.3 Manfaat Rumah pintar 

Agus mengatakan diperoleh manfaat dari mengikuti kegiatan rumah pintar 

adalah masyarakat memperoleh wawasan pengetahuan, keterampilan, 

pengembangan bakat serta kegiatan yang menyenangkan. Hal serupa juga 

dikatakan oleh Eni bahwasanya dapat diperoleh banyak manfaat ketika mengikuti 

kegiatan di rumah pintar anatara lain mendapat ilmu pengetahuan dan 

keterampilan, tidak hanya itu saja hubungan komunikasi antar individupun 

semakin erat, saling tolong menolong dan kerjasama antar warga. 

Siti salah satu ibu kandung dari Naila salah satu warga belajar di Paud 

mengatakan dengan adanya rumah pintar Tresno Asih sangat membantu proses 

pendidikan untuk anaknya, manfaat yang diperoleh biayanya yang gratis dan 

dekat dengan rumahnya, Siti juga dapat memantau anaknya langsung, serta Paud 

Tresno Asih tidak kalah mutunya dengan sekolah formal lainnya, berikut 

pemaparan dari Ibu Siti 
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“Dengan adanya Paud Tresno Asih ya sangat membantu mas, kegiatannya 

gratis, dekat dengan rumah dan saya dapat memantau langsung kegiatan anak saya 

mas”.   

   

4.2.2 Jenis Kegiatan di Rumah Pintar Tresno Asih 

 

Berbagai kegiatan dan layanan Rumah Pintar Tresno Asih menurut Agus 

sebagai berikut: 

4.2.2.1 Perpustakaan 

Keberadaan perpustakaan cukup membantu anak-anak membaca buku 

yang mereka masih mengalami keterbatasan untuk mendapatkan di tempat lain. 

Berbagai buku sudah di siapkan di perpustakaan rumah pintar yaitu : buku-buku 

agama, buku ilmu sosial, filsafat, bahasa, ilmu terapan, kesenian dan olahraga, 

kesusastraan, sejarah dan geografi, cerita fiksi walau memang masih sangat 

terbatas. Buku-buku tersebut didapat dari swadaya masyarakat dan bantuan dari 

Kantor Perpustakaan Daerah. Agus memaparkan, 

 

“Kegiataan rumah pintar ada perpustakaannya mas, buku yang diperoleh 

dari swadaya masyarakat kami datangi warga yang sekiranya mampu untuk 

menyumbangkan buku yang tidak terpakai tapi masih layak untuk bacaan 

masyarakat dan bantuan dari kantor perpusatakaan”. 

 

Perpustakaan ini di buka setiap hari dengan beberapa staf pengelola yang 

telah berpengalaman sebagai pustakawan dan juga di bantu oleh masyarakat 

setempat.  

“Ratih mengatakan buku-buku yang ada di perpustakaan ada sekitar 500an 

mas dan kebanyakan yang berkunjung di perpustakaan adalah anak-anak dan 

Ibunya”. 
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4.2.2.2 Posyandu 

Kegiatan Posyandu Rumah Pintar Tresno Asih mencakup layanan pra 

buka, buka dan paska buka, yang kegiatan ini di biaayai dari sumber swadaya, 

dana dari pemerintah desa dan juga alokasi APBN. Peran dan fungsi posyandu 

diarahkan kepada fungsi yang holistik tidak terbatas pada penimbangan dan 

pemeriksaan ibu hamil saja. Lebih dari itu, posyandu merupakan media 

pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Posyandu Rumah Pintar Tresno Asih telah 

mengupayakan semaksimal mungkin, meskipun baru pada tahap permulaan untuk 

menjadikan posyandu sebagai; media diskusi, media informasi, media edukasi, 

dan media fasilitasi (pembimbingan). Agus memaparkan,  

“Posyandu juga termasuk kegiatan di rumah pintar mas, program yang ada 

untuk ibu-ibu dan anak balita. Kegiatannya ya program KB, informasi tentang 

kesehatan, dan lain-lain”.   

 

 

 

 

4.2.2.3 Pelatihan Bahasa Inggris 

Rumah Pintar Tresno Asih, pelatihan bahasa inggris di rumah pintar 

dimaksudkan sebagai upaya membantu anak-anak yang mengalami kesulitan 

dalam hal penguasaan bahasa inggris, memperkenalkan sejak dini kepada siswa 

sekolah dasar khususnya yang di sekolahnya belum atau tidak diajarkan bahasa 

inggris. Pelatihan bahasa ingggris ini diselenggarakan dengan peserta yang tidak 

terbatas pada anak-anak usia sekolah namun menjangkau kesemua umur, tentunya 

yang merasa memerlukan untuk bisa berbahasa Ingris. 

“Ratih mengatakan kegiatan bahasa Inggris di rumah pintar Tresno Asih 

itu seperti Bimbel mas, kebanyakan anak-anak yang disekolahnya ada materi 
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bahasa Inggris ketika ada PR baru mengikuti pembelajaran bahasa Inggris untuk 

minta di ajarin”. 

 

4.2.2.4 Pelatihan Komputer 

Rumah Pintar Tresno Asih program pelatihan komputer yang di 

selenggarakan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenal tehnologi 

dan mengikuti perkembangan. Selain itu pelatiahan komputer juga di maksudkan 

sebagai upaya mengenalkan berbagai macam teknis program komputer kepada 

siswa. Peserta pelatihan tidak jauh berbeda dengan peserta pelatihan bahasa 

inggris yaitu anak usia SD, SMP, dan SMA. Bidang yang diajarkan adalah 

Microsoft Office serta pengenalan perangkat komputer untuk anak-anak usia pra-

sekolah. 

“Agus mengatakan terdapat 5 unit computer yang ada, dana dari 

pembelian computer juga didapat dari swadaya mas dan bantuan dari usaha-usaha 

yang maju yang ada di daerah Pusponjolo, contohnya itu mas Rumah Sakit swasta 

dimintai bantuan dan Alhamdulillah memberikan 2 unit computer mas” 

 

4.2.2.5 Seni Musik dan Tari 

Latihan atau pendidikan musik dan tari di Rumah Pintar Tresno Asih 

untuk usia muda di harapkan membantu perkembangan pada bagian otak tertentu 

yang digunakan untuk mempelajari bahasa dan daya nalar. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan belakangan ini telah menunjukkan bahwa latihan 

music dan tari dapat mengembangkan kemampuan otak kiri yang dalam tugas 

sehari- harinya memproses informasi atau bahasa yang masuk ke otak dan pada 

dasarnya membantu otak tersebut mengalirkan sirkuit tertentu pada otak dengan 

cara tertentu. 
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Memperdengarkan lagu-lagu yang familiar pada saat menangkap 

informasi baru cenderung meningkatkan daya tangkap pada anak-anak yang 

masih muda. Pelajaran musik dan tari membangun kemahiran-kemahiran yang 

nantinya akan sangat diperlukan oleh anak tersebut pada saat memasuki dunia 

kerja. Pelajaran musik dan tari tersebut memfokuskan dan mementingkan pada 

aspek “aksi” daripada observasi dan mengajarkan bagaimana murid bisa tampil 

dimana saja dan kapan saja, di dunia bisnis, akan selalu mencari karyawan-

karyawan yang multi dimensional yang memiliki fleksibilitas dan intelektual yang 

supel seperti yang diajarkan dalam pelajaran musik dan tari sebagaimana. Eni 

memaparkan, 

“Untuk kegiatan ini memang belum maksimal mas, dikarenakan 

kegiatannya tidak maksimal mas ya biasa ada pasang surutnya mas. Untuk saat ini 

kegiatan hanya digunakan untuk anak-anak mas” 

 

 

 

 

 

4.2.2.6 Seni Lukis 

Menggambar dan mewarnai adalah kegiatan yang menyenangkan bagi 

anak-anak. Lewat menggambar, mereka bisa menuangkan beragam imajinasi yang 

ada di kepala mereka. Gambar-gambar yang mereka hasilkan menunjukkan 

tingkat kreativitas masing-masing anak. Orang tua yang peduli dengan 

perkembangan kreativitas putra-putrinya biasanya akan mengikutkan mereka 

Kursus Gambar, kursus melukis sejak dini. Semakin muda usia anak, semakin 

mudah diarahkan. 
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Usia yang paling baik bagi anak untuk belajar melukis atau ikut kursus 

gambar adalah empat tahun. Pada masa tersebut, anak-anak paling suka bermain-

main. Karena itu, gambar-gambar kartun yang mereka hasilkan bisa beragam, 

bergantung kesukaan masing-masing anak. Rumah Pintar Tresno Asih juga 

berupaya menyelenggarakan pelatihan lukis, sehingga mampu menfasilitasi 

kebutuhan perkembangan warga masyarakat kususnya anak-anak untuk 

mengembangkan daya kreatifitas mereka. Eni mengatakan, 

“Untuk kegiatan ini juga seperti kegiatan Seni tari belum maksimal, 

kegiatannya untuk anak-anak mas”. 

 

4.2.2.7 Keterampilan  

Rumah Pintar Tresno Asih menyelenggarakan berbagai pelatihan 

ketrampilan. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya membekali ketrampilan 

kusus bagi remaja untuk bisa meriintis usaha secara mandiri. Salah satu kegiatan 

pelatihan yang sangat berkembang adalah pelatihan cendera mata dari monte. 

Masyarakat sekitar sangat antusias menyambut program ini bahkan ibu-ibu sangat 

gembira mengikuti kursus dengan harapan mereka mampu memanfaatkan waktu 

luang mereka untuk membuat kerajinan tangan tersebut. Hasil karya mereka 

sudah dipasarkan melalui toko-toko kerajianan yang tersebar di Kota Semarang. 

Agus mengatakan, 

“Dengan adanya pelatihan cendera mata diharapkan dapat membantu 

warga untuk menambah penghasilan mas, dan kami juga sudah bekerja sama 

dengan took-toko kerajinan yang mau menampung hasil kerajinan”. 

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Eni bahwasanya: 

 

“Pelatihan ini ditujukan untuk ibu-ibu, untuk membantu perekonomian warga 

mas, kan hasilnya lumayan mas”. 
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4.2.2.8 Pranotocoro 

Rumah Pintar Tresno Asih menyelenggarakan pelatihan pranotocoro atau 

pembawa acara, dalam bahasa Jawa, dalam hajatan maupun acara lainnya yang 

dalam masyarakat Jawa. Di samping itu juga ada maksud untuk mengajarkan 

bahasa Jawa, sebagai antisipasi mulai lunturnya masyarakat dalam menggunakan 

bahasa Jawa dalam kumunikasi sehari-hari yang disebabkan banyaknya pengaruh 

dari masyarakat pendatang. Sehingga dengan pelatihan ini di harapkan dapat 

melestarikan bahasa Jawa yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 

Pelajaran Pranotocoro diikuti oleh remaja dan dewasa. Menurut Agus, 

“Pranotocoro itu pembawa acara untuk hajatan mas, tujuannya agar 

budaya jawa tidak hilang mas, untuk saat ini yang banyak mengikuti sebagian 

besar bapak-bapak kedepannya diharapkan untuk pemudanya juga aktif”. 

 

4.2.2.9 TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) 

Perkembangan era globalisasi telah membawa dampak. Mencermati 

kondisi masyarakat kita dewasa ini tampaknya kenakalan tidak hanya dilakukan 

oleh kaum remaja saja tetapi juga dilakukan oleh semua usia, fenomena ini 

disebabkan karena mereka telah jauh dari nilai-nilai Al-Qur‟an,oleh karena itu 

Rumah Pintar Tresno Asih membekali dan membentengi generasi muda bangsa 

sejak dini melalui taman pendidikan Al-qur‟an sebagai pendidikan dasar. 

TPQ Rumah Pintar Tresno Asih memiliki tujuan untuk membentuk sikap 

moral para warga peserta terutama pengenalan dan pemahaman terhadap Al-

qur‟an. Pengenalan Al-qur‟n sejak dini sangat perlu dilakukan,tangung jawab 

utama itu sebenarnya terletak di kedua pundak orang tua namun demikian,realitas 
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hidup hanya sedikit waktu yang diberikan orangtua-Nya dalam pengajaran dan 

pengenalan Al-qur‟an, sebagian besar orang tua sibuk bekerja, keadaan ini 

menuntut didirikannya lembaga khusus yang memperhatikan pendidikan Al-

qur‟an pada usia dini. Eni mengatakan, 

“TPQ kegiatan untuk anak-anak, dengan adanya kegiatan ini membantu 

orang tua dalam pendidikan si anak” 

 

 

4.2.3 Kendala- Kendala di Rumah Pintar Tresno Asih 

4.2.3.1 Perencanaan Program Kegiatan  

1. Identifikasi kebutuhan rumah pintar yang berbasis pada kekurangan, 

keunggulan, dan potensi sentra-sentra yang dimiliki rumah pintar yang akan 

didampingi. 

2. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan bimbingan/pelatihan yang dituangkan 

dalam Acuan Pelaksanaan kegiatan. 

3. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 

4.2.3.2 Pelaksanaan 

1. Penataan atau penyempurnaan administrasi kelembagaan rumah pintar sebagai 

satuan PNF sejenis, seperti pengurusan izin, akte notaris, papan nama lembaga, 

dan lain-lain. 

2. Penyediaan atau peningkatan sarana dan alat belajar bagi pengembangan sentra 

yang ada pada rumah pintar. 

3. Bimbingan/pelatihan peningkatan kapasitas pengelola dan tutor dalam 

meningkatkan peran lembaga dan layanan pembelajaran sesuai dengan sentra 

yang ada pada rumah pintar. 
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4. Pendokumentasian proses dan hasil pendampingan rumah pintardalam bentuk 

cetak dan visual yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan. 

5. Evaluasi 

Dilakukan untuk mengukur hasil penyelenggaraan kegiatan pendampingan 

rumah pintar secara berkala selama masa penyelengaraan dan pada akhir 

kegiatan pendampingan. Lembaga perlu merancang dan menyiapkan instrumen 

penilaian untuk mengukur kemajuan kegiatan pendampingan dan hasil 

belajar/latih peserta didik (pengelola dan tutor rumah pintar) yang terlibat di 

dalam pembelajaran/pelatihan yang diselenggarakan 

 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Peranan Rumah Pintar Tresno Asih  

Teori peran (role theory) mendefinisikan “peran” atau “role” sebagai 

“the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a 

particular position, which are determined by the role incumbent and the role 

senders within and beyond the organization’s boundaries” (Banton, 1965; Katz 

&Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54).  Selain itu, Robbins (2001: 227) 

mendefinisikan peran sebagai “a set of expected behavior patterns attributed to 

someone occupying a given position in a social unit” 

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu 

komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi.  Di 

sini secara umum „peran‟ dapat didefinisikan sebagai “expectations about 
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appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)”.  Ada dua jenis 

perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) role perception: yaitu 

persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan 

kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi 

yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) role expectation: yaitu cara orang 

lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu.  Dengan peran yang 

dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting 

dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja.  Dalam hal ini, suatu 

organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan 

dengan jelas. 

Rumah Pintar memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi 

perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi Rumah Pintar dapat diwujudkan 

dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran atau (Kriya) pemberdayaan 

masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial agar 

terciptanya keseimbangan pembangunan, sehingga masalah yang dihadapi oleh 

masyrakat miskin dan tertinggal bisa teratasi. (Kriya) pemberdayaan masyarakat 

ini merupakan salah satu program Rumah Pintar dalam rangka menolong dan 

memberdayakan masyarakat miskin dan tertinggal untuk lepas dari permasalahan 

yang dihadapi. 

4.3.1.1 Fungsi Rumah Pintar  

Rumah Pintar adalah Rumah Pendidikan untuk masyarakat berfungsi bagi : 

a. Anak-anak 
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Mengenalkan teknologi baru dan memberikan pelayanan pendidikan guna 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal sehingga dapat 

menjadi generasi yang berkualitas di masa mendatang. 

b. Wanita 

Pemberdayaan kaum perempuan dengan segala potensi yang dimiliki melalui 

pelatihan dan pendidikan di sentra-sentra, khususnya sentra kriya. 

c. Ekonomi Keluarga 

Mengembangkan keterampilan berbasis potensi lokal, diharapkan masyarakat 

mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran. 

d. Pengembangan Sosial Budaya 

Sebagai tempat untuk memacu kreativitas guna mempertahankan dan 

melestarikan budaya lokal. 

e. Pengembangan Kewirausahaan 

Menumbuhkembangkan masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam 

berwirausaha. Termasuk di dalamnya menciptakan peluang kerja baru, 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga tercipta masyarakat yang 

sejahtera. 

4.3.1.2. Tujuan Rumah Pintar 

Rumah pintar yang dimaksudkan adalah suatu tempat melakukan berbagai 

kegiatan dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat baik ana-anak maupun orang 

tua, yang terjadwal, termonitor, mandiri dan terpadu. Sasaran program Rumah 

Pintar Tresno Asih adalah seluruh masyarakat Kota Semarang. Dalam 
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pelaksanannya mengupayakan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh aparatur 

pemerintah, kelompok akademisi, dan pengusaha di Kota Semarang dan 

diposisikan sebagai suatu gerakan masyarakat yang berkelanjutan. 

Kegiatan-kegiatan dirancang untuk merealisasikan visi mencerdaskan 

masyarakat dan menumbuhkembangkan potensi sumberdaya manusia seutuhnya 

yang sehat, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berbudaya, santun dan religius. 

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskanlah misi Rumah Pintar Tresno Asih 

yaitu: 

1. Memberkan pendidikan budi pekerti luhur pada anak sejak usia dini 

2.  Menumbuhkan minat dan budaya membaca 

3. Memberdayakan dan meningkatkan peranserta masyarakat untuk peduli 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilam masyarakat sekitar 

5. Menjadikan Rumah Pintar Tresno Asih sebagai tempat kegiatan untuk 

menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan sebagai sumber 

informasi bagi masyarakat yang bersifat mandiri dan berkesinambungan. 

Adapun tujuan yang direncanakan mencakup beberapa hal: 

1. Menumbuhkan masyarakat untuk gemar membaca 

2. Meningkatkan kualitas remaja dan anak-anak kota Semarang 

3. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kota Semarang 

4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli akan kebutuhan 

membaca bagi masyarakat sekitarnya. 

5. Menfasilitasi keterpaduan program pembangunan daerah. 
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6. Meningkatkan rasa cinta kebangsaan terutama Kota Semarang. 

7. Mendukung pembangunan manusia seutuhnya. 

 

4.3.1.3 Manfaat Rumah Pintar 

1.     Dapat membantu meningkatkan pendidikan masyarakat melalui pendidikan 

non formal di rumah pintar 

2.     Memberikan wadah tempat belajar  bagi masyarakat 

3.     Membantu pengelolaan dalam mengkoordinasikan , serta kepengurusan dalam 

melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Serta mempengaruhi opini 

dan kepercayaan individu dan publik pada program rumah pintar, 

meningkatkan minat khalayak sehingga  dapat menarik perhatian sekaligus 

menimbulkan umpan balik yang positif. Memperoleh kepercayaan, saling 

pengertian dan citra baik masyarakat 

 

4.3.2 Program/ Kegiatan 

Berbagai kegiatan dan layanan Rumah Pintar Tresno Asih dapat diuraikan 

sebagai berikut, yang di rumah pintar lain menggunakan pendekatan sentra. 

4.3.2.1 Perpustakaan 

Salah satu tujuan keberadaan rumah pintar adalah untuk menumbuhkan 

masyarakat untuk gemar membaca, sehingga keberadaan perpustakaan 

mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Keberadaan 

perpustakaan cukup membantu anak-anak membaca buku yang mereka masih 

mengalami keterbatasan untuk mendapatkan di tempat lain. Berbagai buku sudah 
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di siapkan di perpustakaan rumah pintar yaitu : buku-buku agama, buku ilmu 

sosial, filsafat, bahasa, ilmu terapan, kesenian dan olahraga, kesusastraan, sejarah 

dan geografi, cerita fiksi walau memang masih sangat terbatas. Perpustakaan ini 

di buka setiap hari dengan beberapa staf pengelola yang telah berpengalaman 

sebagai pustakawan dan juga di bantu oleh masyarakat setempat. 

 

4.3.2.2 Posyandu 

Pengertian posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu 

program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan 

terpadu dan dinamis seperti halnya program KB dengan kesehatan atau berbagai 

program lainnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat (BKKBN, 1989). 

Jangkauan kegiatan Posyandu Rumah Pintar Tresno Asih mencakup layanan pra 

buka, buka dan paska buka, yang kegiatan ini di biaayai dari sumber swadaya, 

dana dari pemerintah desa dan juga alokasi APBN. Peran dan fungsi posyandu 

diarahkan kepada fungsi yang holistik tidak terbatas pada penimbangan dan 

pemeriksaan ibu hamil saja. Lebih dari itu, posyandu merupakan media 

pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Posyandu Rumah Pintar Tresno Asih 

telah mengupayakan semaksimal mungkin, meskipun baru pada tahap permulaan 

untuk menjadikan posyandu sebagai; media diskusi, media informasi, media 

edukasi, dan media fasilitasi (pembimbingan).  

4.3.2.3 Pelatihan Bahasa Inggris 

Membiasakan diri terhadap bahasa Inggris sejak usia dini merupakan salah 

satu cara terbaik agar anak-anak dapat fasih berbahasa Inggris di kemudian hari. 
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Usia dini merupakan waktu yang tepat untuk memperkenalkan bahasa Inggris 

pada anak karena anak usia SD memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga 

mampu menyerap pelajaran lebih cepat.  

 

Demikian juga yang dilakukan Rumah Pintar Tresno Asih, pelatihan 

bahasa inggris di rumah pintar dimaksudkan sebagai upaya membantu anak-anak 

yang mengalami kesulitan dalam hal penguasaan bahasa inggris, memperkenalkan 

sejak dini kepada siswa sekolah dasar khususnya yang di sekolahnya belum atau 

tidak diajarkan bahasa inggris. Pelatihan bahasa ingggris ini diselenggarakan 

dengan peserta yang tidak terbatas pada anak-anak usia sekolah namun 

menjangkau kesemua umur, tentunya yang merasa memerlukan untuk bisa 

berbahasa Ingris. 

4.3.2.4 Pelatihan Komputer 

Perkembangan masyarakat baik lokal maupun secara global yang sudah 

sedemikian cepat dengan tehnologi sebagai penopangnya menuntut seluruh 

lapisan masyarakat untuk menyesuaikan agar tidak gelap terhadap kemajuan.  

Rumah Pintar Tresno Asih melihat hal ini sebagai sebuah tantangan, untuk 

itu program pelatihan komputer yang di selenggarakan diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk mengenal tehnologi dan mengikuti perkembangan. 

Selain itu pelatiahan komputer juga di maksudkan sebagai upaya mengenalkan 

berbagai macam teknis program komputer kepada siswa. Peserta dpelatihan tidak 

jauh berbeda dengan peserta pelatihan bahasa inggris yaitu anak usia SD, SMP, 
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dan SMA. Bidang yang diajarkan adalah Microsoft Office serta pengenalan 

perangkat komputer untuk anak-anak usia pra-sekolah. 

4.3.2.5 Seni Musik dan Tari 

Latihan atau pendidikan musik dan tari di Rumah Pintar Tresno Asih 

untuk usia muda di harapkan membantu perkembangan pada bagian otak tertentu 

yang digunakan untuk mempelajari bahasa dan daya nalar. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan belakangan ini telah menunjukkan bahwa latihan 

music dan tari dapat mengembangkan kemampuan otak kiri yang dalam tugas 

sehari- harinya memproses informasi atau bahasa yang masuk ke otak dan pada 

dasarnya membantu otak tersebut mengalirkan sirkuit tertentu pada otak dengan 

cara tertentu. 

Memperdengarkan lagu-lagu yang familiar pada saat menangkap 

informasi baru cenderung meningkatkan daya tangkap pada anak-anak yang 

masih muda. Pelajaran musik dan tari membangun kemahiran-kemahiran yang 

nantinya akan sangat diperlukan oleh anak tersebut pada saat memasuki dunia 

kerja. Pelajaran musik dan tari tersebut memfokuskan dan mementingkan pada 

aspek “aksi” daripada observasi dan mengajarkan bagaimana murid bisa tampil 

dimana saja dan kapan saja, di dunia bisnis, akan selalu mencari karyawan-

karyawan yang multi dimensional yang memiliki fleksibilitas dan intelektual yang 

supel seperti yang diajarkan dalam pelajaran musik dan tari sebagaimana. 

4.3.2.6 Seni Lukis 

Menggambar dan mewarnai adalah kegiatan yang menyenangkan bagi 

anak-anak. Lewat menggambar, mereka bisa menuangkan beragam imajinasi yang 
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ada di kepala mereka. Gambar-gambar yang mereka hasilkan menunjukkan 

tingkat kreativitas masing-masing anak. Orang tua yang peduli dengan 

perkembangan kreativitas putra-putrinya biasanya akan mengikutkan mereka 

Kursus Gambar, kursus melukis sejak dini. Semakin muda usia anak, semakin 

mudah diarahkan. 

Usia yang paling baik bagi anak untuk belajar melukis atau ikut kursus 

gambar adalah empat tahun. Pada masa tersebut, anak-anak paling suka bermain-

main. Karena itu, gambar-gambar kartun yang mereka hasilkan bisa beragam, 

bergantung kesukaan masing-masing anak. Rumah Pintar Tresno Asih juga 

berupaya menyelenggarakan pelatihan lukis, sehingga mampu menfasilitasi 

kebutuhan perkembangan warga masyarakat kususnya anak-anak untuk 

mengembangkan daya kreatifitas mereka. 

4.3.2.7 Keterampilan  

Rumah Pintar Tresno Asih menyelenggarakan berbagai pelatiahan 

ketrampilan. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya membekali ketrampilan 

kusus bagi remaja untuk bisa meriintis usaha secara mandiri. Salah satu kegiatan 

pelatihan yang sangat berkembang adalah pelatihan cendeara mata dari monte. 

Masyarakat sekitar sangat antusias menyambut program ini bahkan ibu-ibu sangat 

gembira mengikuti kursus dengan harapan mereka mampu memanfaatkan waktu 

luang mereka untuk membuat kerajinan tangan tersebut. Hasil karya mereka 

sudah dipasarkan melalui toko-toko kerajianan yang tersebar di Kota Semarang. 
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4.3.2.8 Pranotocoro 

Rumah Pintar Tresno Asih menyelenggarakan pelatihan pranotocoro atau 

pembawa acara, dalam bahasa Jawa, dalam hajatan maupun acara lainnya yang 

dalam masyarakat Jawa. Di samping itu juga ada maksud untuk mengajarkan 

bahasa Jawa, sebagai antisipasi mulai lunturnya masyarakat dalam menggunakan 

bahasa Jawa dalam kumunikasi sehari-hari yang disebabkan banyaknya pengaruh 

dari masyarakat pendatang. Sehingga dengan pelatihan ini di harapkan dapat 

melestarikan bahasa Jawa yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 

Pelajaran Pranotocoro diikuti oleh remaja dan dewasa. 

4.3.2.9 TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) 

Perkembangan era globalisasi telah membawa dampak. Mencermati 

kondisi masyarakat kita dewasa ini tampaknya kenakalan tidak hanya dilakukan 

oleh kaum remaja saja tetapi juga dilakukan oleh semua usia, fenomena ini 

disebabkan karena mereka telah jauh dari nilai-nilai Al-Qur‟an,oleh karena itu 

Rumah Pintar Tresno Asih membekali dan membentengi generasi muda bangsa 

sejak dini melalui taman pendidikan Al-qur‟an sebagai pendidikan dasar. 

TPQ Rumah Pintar Tresno Asih memiliki tujuan untuk membentuk sikap 

moral para warga peserta terutama pengenalan dan pemahaman terhadap Al-

qur‟an. Pengenalan Al-qur‟n sejak dini sangat perlu dilakukan,tangung jawab 

utama itu sebenarnya terletak di kedua pundak orang tua namun demikian,realitas 

hidup hanya sedikit waktu yang diberikan orangtua-Nya dalam pengajaran dan 

pengenalan Al-qur‟an, sebagian besar orang tua sibuk bekerja, keadaan ini 
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menuntut didirikannya lembaga khusus yang memperhatikan pendidikan Al-

qur‟an pada usia dini. 

Sesudah diuraikan sentra-sentra kegiatan yang diselenggarakan, berikut ini 

diberikan gambaran mengenai sumberdaya manusia pendukung program di rumah 

pintar Tresno Asih Semarang. 

 

4.3.3 Kendala-kendala di Rumah Pintar 

4.3.3.1 Perencanaan Program Kegiatan 

1. Tutor 

Penggerak, pengasuh, dan pengelola sentra kegiatan adalah para tokoh 

masyarakat setempat, dan didukung oleh beberapa tenaga ahli dari institusi terkait, 

dengan kompetensi yang memadai. Sebagian besar instruktur sudah berijazah S-1 

bahkan ada yang berijazah S-2. Mereka sangat antusias dan bahkan bekerja 

dengan sukarela, iklas tanpa mempertimbangkan imbalan materi yang akan 

diperoleh. Bergabungnya beberapa tenaga ahli seperti pustakawan, seniman, 

tenaga pendidik, instruktur pelatihan ketrampilan ini tidak terlepas dari kesadaran 

dan kesediaan mereka sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.  

Keinginan dan keiklasan mereka berkarya di rumah pintar, menjadikan 

kebanggaan tersendiri, yang tumbuh di hati mereka ketika mereka punya 

kesempatan untuk ikut mengelola rumah pintar. Seluruh sumberdaya manusia 

yang bekerja untuk rumah pintar didasarkan atas konsep sukarela, kerja social 

sehingga tidak terikat oleh adanya aturan tertentu yang membatasi, tetapi memang 

sudah terbangun sebuah komitmen bersama dan rasa tanggungjawab. 
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Pelaksanaan program atau sentra kegiatan tak lepas dari kesediaan sumber 

daya manusia dan tentu saja ketersediaan sarana dan prasarana.  

2. Pendanaan 

Kegiatan rumah pintar dari, oleh dan untuk masyarakat. Konsep inilah 

dikembangkan pada rumah pintar Tresno Asih, hal ini yang medasari seluruh 

operasionalisasi kegiatan. Secara finansial pendanaan di wujudkan dengan iuran 

warga yang dikoordinir langsung oleh ibu ketua rukun tetangga, sehingga setiap 

bulan setiap RT akan menyetorkan iuran warga ini ke rumah pintar. Selain itu 

juga sumbangan dari berbagai pihak baik suwasta maupun pemerintah yang tidak 

mungkin di sebutkan satu-persatu. Kegiatan-kegiatan rutin yang membutuhkan 

pendanaan seperti, honor instruktur, membeli alat-alat permainan edukatif, buku-

buku, peralatan mengajar. Kedepan akan diupayakan terbentuknya kelompok 

usaha mandiri yang sebagian keuntungan selain untuk anggota juga disisihkan 

untuk rumah pintar, jenis usaha yang sudah mulai berkembang seperti halnya 

kerajinan manik-manik, dan adeka cendera mata. Dalam jangka panjang harapan 

mereka berharap pendanaan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

warga. 

3. Waktu  

Kegiatan di Rumah Pintar Tresno Asih di selenggarakan setiap hari mulai 

pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Program yang paling banyak 

diminati adalah bidang pendidikan anak usia dini yang saat ini peserta didik 

berjumlah 40 anak. Tetapi pada program-program lainnya juga relatif berjalan 

dengan baik. 
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Ada berbagai keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari mengikuti 

kegiatan di rumah pintar seperti menambah ketrampilan juga sebagai pendukung 

dan memperkuat pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah formal. Bagi orang 

dewasa dan pemuda lebih pada pemerolehan ketrampilan dan mengisi waktu 

luang. Warga masyarakat datang ke rumah pintar tidak hanya sekedar datang dan 

melihat-melihat kegiatan saja, tetapi mereka memang sudah melakukan aktifitas 

belajar sebagai bagian dari kebutuhan sehingga perolehan pengetahuan dan 

ketrampilan juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan/pelayanan terletak pada kesadaran 

dan minat masyarakat yang tinggi, sehingga membawa antusiasme dalam 

memanfaatkan dan mengelola rumah pintar. Faktor penghambat yang muncul 

adalah belum ada pihak yang secara permanen menjadi penopang pendanaan. 

4. Media Pembelajaran  

Aktivitas Rumah Pintar Tresno Asih dijalankan di rumah dinas Lurah 

Bojong Salaman yang dihibahkan untuk rumah pintar. Bangunan ini cukup 

sederhana tetapi di tata sedemikian rupa sehingga tampak rapi. Bangunan ini 

terdiri dari beberapa ruang: ruang pelatihan, ruang baca dan koleksi buku, ruang 

pelatihan komputer, ruang pelatihan tari dan juga ruang administrasi. Rumah 

Pintar Tresno Asih juga sudah mempersiapakan bangunan yang dalam jangka 

panjang akan menjadi bangunan utama kegiatan rumah pintar, dimana bangunan 

ini sudah mulai di dirikan. 

Untuk bahan bacaan, alat peraga serta peralatan pembelajaran lainnya 

lumayan tersedia sebatas untuk kebutuhan pelatihan yang selama ini berlangsung, 



73 

 

 

karena memang relatif tidak banyak memerlukan peralatan yang beraneka ragam. 

Peralatan-peralatan pembelajaran ini diperoleh dari sumbangan beberapa pihak 

dan bahkan dari masyarakat sekitar. Perangkat komputer untuk pelatihan 

komputer tersedia 5 unit. Ruang baca dan koleksi buku tergabung menjadi satu. 

Alat permainan edukatif tersedia walau masih sangat terbatas. 

 

4.3.3.2 Pelaksanaan Program Kegiatan 

1. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 

para pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan 

tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan agar proses belajar 

mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut 

suntuk, dan juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik 

tersebut dengan mudah. Metode pembelajaran yang dilakukan di rumah pintar 

Tresno Asih yaitu metode ceramah,diskusi dan latihan. 

Metode ceramah adalah metode belajar mengajar secara tradisional, sebab 

metode pembelajaran ini telah gunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dan anak didik dalam interaksi edukatif sejak dari dahulu. Metode diskusi adalah 

suatu alternatif dalam mengamati dan mencari jalan keluar dari suatu masalah 

melalui gagasan-gagasan yang di berikan para siswa, metode ini bertujuan untuk 

melatih para siswa agar berani dalam menyampaikan pendapat atau pun saran dan 

untuk mengembangkan pemikiran mereka. Metode latihan atau metode training 

yaitu metode yang menanamkan tentang kebiasaan-kesbiasaan tertentu dan untuk 
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memelihara kebiasaan-kebiasaan baik terhadap anak. Metode latihan ini bertujuan 

untuk membentuk kebiasaan serta ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan. 

2. Dukungan Kemitraan 

Rumah Pintar Tresno Asih didalam mengelola kegiatan berupaya 

membangun kerjasama dengan berbagai pihak diataranya : 

1. Pemerintah Kota Semarang (Kantor Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Bagian 

Humas Pemkot Semarang, Dinas Perikanan). 

2.  Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah 

3.  Beberapa Perguruan Tinggi (UNDIP, UNES). 

4. Beberapa pihak swasta 

5.  Pedagang cendera mata di kota semarang 

Jaringan kerjasama ini terkait dengan penyediaan sumberdaya manusia 

seperti instruktur dan pengelola layanan perpustakaan, penyaluran hasil kerajinan, 

tetapi dari segi pendanaan tidak ada yang secara permanen menjadi penyokong 

utama kegiatan. 

 

3. Hasil Yang d Harapkan 

Keberadaan Rumah Pintar Tresno Asih diakui oleh warga masyarakat 

mampu memberikan berbagai manfaat. Kesadaran untuk belajar, terbuka bagi 

perubahan, dan kesadaran akan pendidikan untuk anak-anak mereka menjadi 

terbangun kembali. Berbagai macam prestasi telah mereka peroleh seperti juara 

pengelolaan perpustakaan, bahkan pada tahun 2010 mendapatkan prestasi juara 1 

tingkat nasional rumah pintar dalam katagori  pembangunan kerjasama, sehingga 
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menggugah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Presiden 

berkunjung ke rumah pintar Tresno Asih. 

Bagi masyarakat sekitar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan memberi 

kan manfaat yang cukup berarti, seperti kemampuan bahasa inggris anak-anak 

jadi lebih baik, ketrampilan komputer anak-anak juga meningkat yang 

sebelumnya masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan layanan ini. 

Sebagian keberhasilan rumah pintar Tresno Asih ini juga menginspirasi rumah 

pintar yang ada di kabupaten Semarang. 

4. Evaluasi 

Warga masyarakat merasakan banyak manfaat dengan keberadaan rumah 

pintar Tresno Asih. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan merupakan kegiatan 

yang memang menjadi kebutuhan warga. Prospek diwaktu yang akan dating 

rumah pintar ini dipandang cukup bagus jika pengelola mampu menjaga irama 

kegiatan, dengan berusaha menemukan program-program baru sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

 

Dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh rumah pintar merupakan 

tantangan tersendiri bagi pengelola untuk mempertahankan dan mengulang 

prestasi bahkan menjadi yang lebih baik, sehingga hanya dengan kerja keras dan 

kekuatan tim pengelola semua itu dapat diraih. Bagi rumah pintar untuk menuju 

kemandirian faktor pendanaan menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga 

perlu ditemukan formula baru agar pendanaan tidak lagi tergantung kepada 

masyarakat. 
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Usaha selama ini memang sudah mengarah kepada usaha yang 

menghasilkan uang, sehinga kedepan diharapkan mampu menghidupi rumah 

pintar. Dalam jangka panjang penyiapan SDM yang sifatnya kaderisasi masih 

sangat diperlukan, karena SDM yang selama ini bekerja tentunya memerlukan 

pengganti dikarenakan keterbatasan usia. Rumah pintar memahami hal ini sebagai 

sesuatu yang sangat penting, sehingga hal itu juga sudah disiapkan. Sarana-

prasarana Rumah Pintar Tresno Asih  yang sampai saat ini masih sangat terbatas 

belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan ke depan yang tentunya 

semakin rumit dan beragam. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Peranan Rumah Pintar Tresno Asih 

5.1.1.1 Fungsi Rumah Pintar tresno asih adalah tempat untuk pembelajaran, 

dari anak-anak sampai orang tua dimana terdapat banyak kegiatan 

yang bermanfaat bagi masyarakat 

5.1.1.2 Tujuan Rumah Pintar Tresno Asih adalah membantu masyarakat 

mendapat akses layanan pendidikan yang lebih baik, terjangkau, dan 

sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri 

5.1.1.3 Manfaat Rumah Pintar Tresno Asih adalah masyarakat memperoleh 

wawasan pengetahuan, keterampilan, pengembangan bakat serta 

kegiatan yang menyenangkan. 

 

5.1.2 Jenis Kegiatan di Rumah Pintar 

5.1.2.1 Perpustakaan salah satu tujuan keberadaan rumah pintar adalah untuk 

menumbuhkan masyarakat untuk gemar membaca, sehingga 

keberadaan perpustakaan mempunyai fungsi sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut. 
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5.1.2.2 Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu 

program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi 

pelayanan terpadu dan dinamis seperti halnya program KB dengan 

kesehatan atau berbagai program lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan masyarakat 

5.1.2.3 Pelatihan bahasa inggris di rumah pintar dimaksudkan sebagai upaya 

membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hal 

penguasaan bahasa inggris, memperkenalkan sejak dini kepada siswa 

sekolah dasar khususnya yang di sekolahnya belum atau tidak 

diajarkan bahasa inggris. 

5.1.2.4 Pelatihan komputer yang di selenggarakan diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk mengenal teknologi dan mengikuti 

perkembangan. Selain itu pelatiahan komputer juga di maksudkan 

sebagai upaya mengenalkan berbagai macam teknis program 

komputer kepada siswa. 

5.1.2.5 Latihan atau pendidikan musik dan tari di Rumah Pintar Tresno Asih 

untuk usia muda di harapkan membantu perkembangan pada bagian 

otak tertentu yang digunakan untuk mempelajari bahasa dan daya 

nalar. 

5.1.2.6 Menggambar dan mewarnai adalah kegiatan yang menyenangkan bagi 

anak-anak. Lewat menggambar, mereka bisa menuangkan beragam 

imajinasi yang ada di kepala mereka. 
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5.1.2.7 Pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya membekali ketrampilan 

kusus bagi remaja untuk bisa merintis usaha secara mandiri. 

5.1.2.8 Rumah Pintar Tresno Asih menyelenggarakan pelatihan pranotocoro 

atau pembawa acara, dalam bahasa Jawa, dalam hajatan maupun 

acara lainnya yang dalam masyarakat Jawa. 

5.1.2.9 TPQ Rumah Pintar Tresno Asih memiliki tujuan untuk membentuk 

sikap moral para warga peserta terutama pengenalan dan pemahaman 

terhadap Al-qur‟an. 

 

5.1.3 Kendala-kendala 

5.1.3.1 Perencanaan Program Kegiatan 

1. Identifikasi kebutuhan rumah pintar yang berbasis pada kekurangan, 

keunggulan, dan potensi sentra-sentra yang dimiliki rumah pintar 

yang akan didampingi. 

2. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan bimbingan/pelatihan yang 

dituangkan   dalam acuan pelaksanaan kegiatan. 

3. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 

5.1.3.2 Pelaksanaan Program Kegiatan 

1. Penataan atau penyempurnaan administrasi kelembagaan rumah 

pintar sebagai satuan PNF sejenis, seperti pengurusan izin, akte 

notaris, papan nama lembaga, dan lain-lain. 

2. Penyediaan atau peningkatan sarana dan alat belajar bagi 

pengembangan sentra yang ada pada rumah pintar. 
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3. Bimbingan/pelatihan peningkatan kapasitas pengelola dan tutor 

dalam meningkatkan peran lembaga dan layanan pembelajaran 

sesuai dengan sentra yang ada pada rumah pintar. 

4. Pendokumentasian proses dan hasil pendampingan rumah 

pintardalam bentuk cetak dan visual yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari laporan. 

5. Evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil penyelenggaraan kegiatan 

pendampingan rumah pintar secara berkala selama masa 

penyelengaraan dan pada akhir kegiatan pendampingan. Lembaga 

perlu merancang dan menyiapkan instrumen penilaian untuk 

mengukur kemajuan kegiatan pendampingan dan hasil belajar/latih 

peserta didik yang terlibat di dalam pembelajaran/pelatihan yang 

diselenggarakan 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Rumah Pintar Tresno Asih 

5.2.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah 

5.2.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi atau penelitian 

yang lebih lanjut. 

5.2.1.3 Bagi Pengelola 

Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada dan mencari dukungan 

kemitraan yang lebih luas lagi. 
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5.2.1.4 Bagi Tutor 

Lebih semangat/giat dalam membantu kegiatan social dan lebih kreatif 

dalam menggunakan metode pembelajaran agar lebih menyenangkan 

dalam kegiatan. 

5.2.1.5 Bagi Warga Belajar 

Lebih giat dalam melakukan kegiatan di Rumah Pintar Tresno Asih 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PERANAN RUMAH PINTAR DALAM PENINGKATAN AKSES 

LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DI 

KELURAHAN BOJONG SALAMAN KECAMATAN SEMARANG 

BARAT KOTA SEMARANG 

 

No Permasalahan Fokus Sub Fokus Item 

1 Peran rumah pintar  1. Fungsi rumah 

pintar. 

 

 

 

2. Tujuan rumah 

pintar 

 

 

3. Manfaat rumah 

pintar 

 

 

1. Fungsi layanan 

pendidikan 

2. Fungsi layanan sosial  

 

 

1. Tujuan umun 

2. Tujuan khusus 

 

 

1. Memproleh 

pengetahuan dan 

keterampilan 

2. Mendapatkan 

pelayanan pendidikan 

gratis 

3. Membantu 

masyarakat yang 

kurang 

mampu/miskin 

 

2 Jenis kegiatan yang 

diselenggarakan di 

rumah pintar 

1. Sentra buku. 

 

 

 

2. Sentra Bermain. 

 

 

 

 

3. Sentra panggung  

 

 

4. Sentra computer 

 

5. Sentra kriya 

1. Perpustakaan/Taman 

bacaan masyarakat 

2. Posyandu 

 

1. PAUD 

2. Pelatihan bahasa 

inggris 

3. TPQ 

 

1. Seni musik dan tari 

2. Seni lukis 

 

1. Pelatihan komputer 

 

1. Pelatihan kerajinan 

manik-manik 
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2. Pranotocara 

3 Kendala-kendala  1. Perencanaan 

program 

kegiatan  

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan  

1. Tutor 

2. Modal 

3. Waktu 

4. Menentukan media 

pembelajaran 

5. Pembiayaan kegiatan 

6. Kriteria warga belajar 

 

1. Sarana dan prasarana 

2. Metode yang 

digunakan 

3. Dukungan kemitraan 

4. Minat warga belajar 

5. Hasil yang 

diharapkan 

6. Evaluasi 

 

 

 

 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN RUMAH PINTAR TRESNO ASIH DALAM PENINGKATAN 

AKSES LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI 

MASYARAKAT DI KELURAHAN BOJONG SALAMAN KECAMATAN 

SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG 
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Identitas Subjek 

Nama  : Agus Iriwanto 

Usia  : 50 tahun 

Jenis kelamin : Pria 

Alamat  : Jalan Pusponjolo Selatan Rt 02 Rw 05 

Pekerjaan  : Staf Kelurahan 

  

Pertanyaan  

A. Fungsi Rumah Pintar 

1. Apakah fungsi layanan pendidikan rumah pintar? 

Jawab: mendapatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat 

2. Apa saja layanan pendidikan yang ada di rumah pintar? 

Jawab: layanan yang tersedia di rumah pintar tresno asih antara lain 

paud, perpustakaan, pembelajaran bahasa inggris, komputer, 

pranotocoro, pelatihan manik-manik, TPQ, seni lukis, seni musik 

dan tari. 

3. Apa fungsi layanan sosial di rumah pintar tresno asih? 

Jawab: terciptanya hubungan kerjasama antar warga, komunikasi 

berjalan dengan baik karena mengikuti kegiatan yang sama. 

 

B. Tujuan Rumah Pintar 

4. Apa saja tujuan umum didirikannya rumah pintar? 

Jawab: Membantu masyarakat dalam memberikan layanan 

pendidikan. 

5. Apa saja tujuan khusus didirikannya rumah pintar? 

Jawab: menumbuhkan masyarakat untuk gemar membaca, 

meningkatkan kualitas remaja dan anak-anak kota Semarang, 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kota 

Semarang. 

 

Pengelola 
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C. Manfaat Rumah Pintar 

6. Manfaat apa yang diperoleh ketika mengikuti kegiatan di rumah 

pintar? 

Jawab: mendapatkan akses layanan pendidikan. 

7. Dengan adanya rumah pintar, apakah terbantu untuk warga yang 

kurang mampu? 

Jawab: ya jelas, layananya gratis tidak membani dan kegiatan yang 

ada pilihannya banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

D. Sentra Buku  

8. Darimana diperoleh buku-buku yang ada di Perpustakaan?  

Jawab: dari swadaya masyarakat dan bantuan dari perpustakaan 

daerah kota Semarang 

9. Setiap hari apa saja Perpustakaan dibuka? 

Jawab: perpustakaan ini dibuka setiap hari 

10. Pelayanan apa saja yang diberikan posyandu di Rumah Pintar? 

Jawab: pelayanan yang diberikan di posyandu antara lain informasi 

kesehatan untuk ibu hamil, anak dan program KB 

11. Bagaiman respon masyarakat dengan adanya posyandu di Rumah 

Pintar? 

Jawab: respon masyarakat positif, terbukti banyaknya warga yang 

menggunakan layanan tersebut 

 

E. Sentra Bermain 

12. Berapa jumlah tutor yang ada di Paud? 

Jawab: ada 3 tutor yaitu ibu Badriyah, ibu Eni, dan ibu Sita 

13. Berapa jumlah warga belajar yang ada di Paud? 

Jawab: 40 anak 

14. Umur berapa anak-anak bisa mendaftarkan di Paud? 

Jawab: sekitar 2-5 tahun 
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15. Apakah dikhususkan untuk tutor pada materi pembelajaran bahasa 

inggris? 

Jawab: untuk tutor pembelajaran bahasa Inggris kebetulan masih 

mahasiswi yang mampu menguasahi bahasa Inggris 

16. Apakah masyarakat banyak yang berminat mengikuti kegiatan 

TPQ? 

Jawab: Alhamdulillah cukup banyak mas 

17. Model pembelajaran seperti apakah kegiatan TPQ berlangsung? 

Jawab: ceramah, praktek (membaca jilid 1-6 dan tata cara sholat) 

 

F. Sentra Panggung 

18. Apa media pembelajaran seni musik dan tari? 

Jawab: Media yang digunakan antara lain dvd player, sound sistem 

dan tv 

19. Siapa yang mengikuti kegiatan seni lukis?‟ 

Jawab: anak-anak 

 

G. Sentra Komputer 

20. Berapa unit komputer yang tersedia pada kegiatan pelatihan 

komputer? 

Jawab: 5 unit komputer 

21. Darimana bantuan yang didapat untuk unit komputernya? 

Jawab: swadaya masyarakat  

22. Apakah sudah difasilitasi internet? 

Jawab: sudah 

 

H. Sentra Kriya  

23. Apakah pelatihan mani-manik hanya diperuntukan untuk wanita 

saja? 

Jawab: ya karena yang berminat biasanya ibu-ibu mas 
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24. Dengan adanya pelatihan tersebut, apakah nantinya bisa membantu 

warga belajar dalam menunjang perekonomiannya? 

Jawab: ya membantu warga belajar hasil manic-manik nantinya 

dijual di toko kerajinan mas 

25. Apa itu pranotocoro? 

Jawab: pranotocoro itu  pembawa acara hajatan maupun acara 

lainnya yang ada dalam masyarakat Jawa. 

26. Bagaimana kegiatannya? 

Jawab: tutor ceramah menggunakan bahasa jawa (kromo alus) 

sedang warga belajar mengikuti tutor menggunakan bahasa jawa 

27. Apakah banyak yang berminat pada kegiatan pranotocoro? 

Jawab: yang berminat biasanya bapak-bapak 

 

I. Perencanaan Program Kegiatan 

28. Bagaimana cara mendapatkan tutornya? 

Jawab: tutor didapatkan dari warga setempat 

29. Berapa biaya perbulan untuk tutor? 

Jawab: untuk saat ini tidak ada bayaran untuk tutor sifatnya sosial  

30. Darimana dana yang didapat untuk rumah pintar? 

Jawab: didapatkan dari swadaya masyarakat dan bantuan pemda 

31. Kapan dimulainya aktifitas kegiatan di rumah pintar? 

Jawab: setiap hari 

32. Apa saja media pembelajarannya? 

Komputer, buku, alat bermain, tv, sound system, meja, kursi dll 

33. Apakah warga belajarnya tidak dipungut biaya untuk per 

bulannya? 

Jawab: tidak sama sekali 

34. Apa ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri sebagai warga 

belajar di rumah pintar? 

Jawab: tidak ada syarat yang khusus mas kalau pengin mengikuti 

kegiatan tinggal daftar saja 
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J. Pelaksanaan Program Kegiatan 

35. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di rumah pintar? 

Jawab: ruang kelas, kamar mandi, computer, buku pelajaran dll 

36. Bagaimana penerapan metode pembelajarannya? 

Jawab: ceramah dan praktek 

37. Apakah metode pembelajarannya sama dengan sekolah formal? 

Jawab: beda mas  

38. Apakah rumah pintar mempunyai dukungan mitra dengan lembaga 

lainnya? 

Jawab: punya mas, antara lain Pemerintah Kota Semarang (Kantor 

Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Bagian Humas Pemkot 

Semarang, Dinas Perikanan), Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa 

Tengah, beberapa Perguruan Tinggi (UNDIP, UNES ) beberapa 

pihak swasta, pedagang cendera mata di kota semarang 

39. Bagaimana minat warga belajar yang mengikuti kegiatan di rumah 

pintar? 

Jawab: Minat dari warga belajar sangat antusias maksudnya 

masyarakat banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di rumah 

pintar 

40. Apa yang diharapkan dengan kegiatan yang ada di rumah pintar? 

Jawab: yang diharapkan terciptanya masyarakat yang cerdas dan 

berpengetahuan serta mandiri, dan tidak ada anak yang putus 

sekolah 

41. Bagaimana evaluasinya agar menjadi lebih baik kedepannya? 

Jawab: meningkatkan kerjasama dengan pihak lainnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN RUMAH PINTAR TRESNO ASIH DALAM PENINGKATAN 

AKSES LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI 

MASYARAKAT DI KELURAHAN BOJONG SALAMAN KECAMATAN 

SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG 

 

 

Identitas Subjek 

Nama  : Endang Supadmi 

Usia  : 62 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat  : Jalan Pusponjolo Rt 02 Rw 05 

Pekerjaan  : Pensiunan Guru 

  

Pertanyaan  

A. Fungsi Rumah Pintar 

1. Apakah fungsi rumah pintar? 

Jawab: sebagai tempat pembelajaran bagi anak-anak yang kurang 

mampu, dan ingin mengembangkan bakat serta kemampuannya. 

Selain itu rumah pintar digunakan sebagai tempat mengembangkan 

kreatifitas bagi mereka yang sudah lulus sekolah. 

 

 

2. Apa saja layanan pendidikan yang ada di rumah pintar? 

Jawab: ada paud, perpustakaan, pembelajaran bahasa inggris, 

komputer, pranotocoro, pelatihan manik-manik, TPQ, seni lukis, 

seni musik dan tari 

3. Apa ada fungsi layanan sosial di rumah pintar? 

Tutor 
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Jawab: ada, yaitu membantu pembelajaran tingkah laku sejak usia 

dini pada masyarakat masyarakat tertinggal, dalam hal ini 

masyarakat kurang mampu yang berpendidikan rendah. 

B. Tujuan Rumah Pintar 

4. Apa saja tujuan umum didirikannya rumah pintar? 

Jawab: tujuan umum didirikannya rumah pintar ini yaitu untuk 

menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan baik social 

maupun agama serta meningkatkan skil dan kreatifitas. 

5. Apa saja tujuan khusus didirikannya rumah pintar? 

Jawab: secara khusus rumah pintar ini didirikan untuk peningkatan 

sumber daya manusia yang ada disekitar. 

C. Manfaat Rumah Pintar 

6. Manfaat apa yang diperoleh ketika mengikuti kegiatan di rumah 

pintar? 

Jawab: mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, dalam pelatihan-

pelatihan yang diadakan, menambah kreatifitas, dan informasi 

tentang dunia pendidikan dapat tersalurkan dengan baik. 

7. Dengan adanya rumah pintar, apakah terbantu untuk warga yang 

kurang mampu? 

Jawab: ya sangat terbantu dikarenakan kegiatan yang ada tidak 

dipungut biaya. 

 

 

 

D. Sentra Buku  

8. Darimana buku-buku yang ada di Perpustakaan didapat?  

Jawab: dari swadaya masyarakat, dan bantuan pihak instansi lainnya 

seperti perpustakaan daerah Kota Semarang. 

9. Setiap hari apa saja Perpustakaan dibuka? 

Jawab: setiap hari  

10. Pelayanan apa saja yang diberikan posyandu Rumah Pintar? 
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Jawab: informasi tentang kesehatan bagi ibu hamil, anak balita, dan 

program KB. 

11. Bagaiman respon masyarakat dengan adanya posyandu di Rumah 

Pintar? 

Jawab: dresponnya ya positif, secara sangat membantu bagi 

masyarakat sekitar. 

E. Sentra Bermain 

12. Berapa jumlah tutor yang ada di Paud? 

Jawab: ada 3 tutor yaitu saya sendiri, Ibu Badriyah dan Ibu Sita 

13. Berapa jumlah warga belajar yang ada di Paud? 

Jawab: Untuk saat ini ada 40 anak 

14. Umur berapa anak-anak bisa mendaftarkan di Paud? 

Jawab: umur peserta didik yang ada di rumah pintar sekitar 2-5 

tahun 

15. Apakah dikhususkan untuk tutor pada materi pembelajaran bahasa 

inggris? 

Jawab: untuk tutor bahasa inggris masih berstatus mahasiswa 

disalah satu perguruan tinggi di Semarang yang mampu 

berkomunikasi dengan bahasa inggris dengan baik. 

16. Kriteria umur berapa yang mengikuti pembelajaran bahasa inggris? 

Jawab: yang mengikuti kegiatan biasanya dari SD sampai SMA 

yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa inggris 

17. Apakah masyarakat banyak yang berminat mengikuti kegiatan 

TPQ? 

Jawab: ya lumayan banyak, orang tua biasanya  mendaftarkan 

anaknya ke TPQ 

18. Model pembelajaran seperti apakah kegiatan TPQ berlangsung? 

Jawab: pembelajaran di TPQ itu dengan ceramah dan praktek 

seperti baca Al-Qur‟an dan sholat. 

F. Sentra Panggung 
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19. Apakah kegiatan seni tari dan seni music termasuk materi dalam 

pembelajaran  untuk PAUD? 

Jawab: kegiatan seni tari dan music itu beda dengan PAUD tetapi 

terkadang di PAUD juga menerapkannya. 

20. Bagaimana media pembelajarannya? 

Jawab: media pembelajarannya menggunakan tv, dvd, sound 

system, dan kaset musik. 

G. Sentra Komputer 

21. Berapa unit komputer yang tersedia pada kegiatan pelatihan 

komputer? 

Jawab: ada 5 unit 

22. Darimana bantuan yang didapat untuk unit komputernya? 

Dari swadaya masyarakat juga dan pihak swasta/pengusaha di 

sekitar Kelurahan Bojong Salaman. 

23. Apakah sudah difasilitasi internet? 

Jawab: sudah 

H. Sentra Kriya  

24. Apakah pelatihan manik-manik hanya diperuntukan untuk wanita 

saja? 

Jawab: ya  

 

25. Apa yang diharapkan dengan adanya pelatihan manik-manik? 

Jawab: membantu masyarakat untuk belajar usaha  

26. Dengan adanya pelatihan tersebut, apakah nantinya bisa membantu 

warga belajar dalam menunjang perekonomiannya? 

Jawab: ya bisa mas, hasil yang telah jadi dipasarkan ke toko-toko 

kerajinan. 

27. Apa itu pranotocoro? 

Jawab: pranotocoro itu pembawa acara dalam acara hajatan  

28. Bagaimana kegiatannya? 
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Jawab: menghapalkan bacaan bahasa jawa yang dibiasanya 

diucapkan oleh pembawa acara pada acara hajatan 

29. Apakah banyak yang berminat pada kegiatan pranotocoro? 

Jawab: lumayan banyak 

I. Perencanaan Program Kegiatan 

30. Kenapa anda mau menjadi tutor di rumah pintar tresno asih? 

Jawab: saya mau menjadi tutor dirumah pintar dikarenakan adanya 

pemberian amanah dari segenap pengurus maupun pendiri rumah 

pintar yang mempercayai saya untuk mengajar dan 

mengembangkan rumah pintar tresno asih. 

31. Berapa biaya perbulan untuk tutor? 

Jawab: mohon maaf sebelumnya, saya sebagai tutor tidak digaji 

perbulan maupun pertahun, saya sebagai tutor disini untuk 

pengabdian kepada masyarakat. 

32. Darimana dana yang didapat untuk pendirian rumah pintar? 

Jawab: didirikannya rumah pintar tresno asih ini atas swadaya 

masyarakat. 

 

 

33. Kapan dimulainya aktifitas kegiatan di rumah pintar? 

Jawab: dimulainya kegiatan di rumah pintar tresno asih setiap hari 

senin sampai minggu 

34. Bagaimana cara menetukan media pembelajarannya? 

Jawab: menentukan media pembelajarannya dengan cara 

memaksimalkan semua media yang ada di rumah pintar maupun 

yang ada disekitarnya. 

35. Apakah warga belajarnya tidak dipungut biaya untuk per 

bulannya? 

Jawab: warga dalam mengikuti kegiatan yang ada di rumah pintar 

tidak dipungut biaya sama sekali. 
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36. Apa ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri sebagai warga 

belajar di rumah pintar? 

Jawab:syarat khusus untuk mendaftarkan diri tidak ada, karena 

kegiatan yang ada di rumah pintar sifatnya terbuka bagi semua 

lapisan masyarakat. 

J. Pelaksanaan Program Kegiatan 

37. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di rumah pintar? 

Jawab: sarana dan prasarana yang ada dirumah pintar tresno asih 

meliputi gedung rumah pintar, kamar mandi, computer, 

perpustakaan, ruang kantor, aula. 

38. Bagaimana penerapan metode pembelajarannya? 

Jawab: metode penerapannya menggunakan praktek lebih banyak 

daripada teori pembelajarannya. 

39. Apakah metode pembelajarannya sama dengan sekolah formal? 

Jawab: metode pembelajarannya berbeda dengan sekolah formal 

dikarenakan kita menyesuaikan kepada kebutuhan masyarakatnya. 

40. Apakah rumah pintar mempunyai dukungan mitra dengan lembaga 

lainnya? 

Jawab: dukungan dengan mitra lembaga antara lain peprpustakaan 

daerah Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, 

Perguruan Tinggi UNDIP dan UNNES, serta toko cindera mata 

yang ada di Semarang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN RUMAH PINTAR TRESNO ASIH DALAM PENINGKATAN 

AKSES LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI 

MASYARAKAT DI KELURAHAN BOJONG SALAMAN KECAMATAN 

SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG 

 

 

Identitas Subjek 

Nama  : Siti 

Usia  : 40 Tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat  : Jalan Pusponjolo Selatan RT 02 RW 07 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

  

Pertanyaan: 
1. Siapa Nama Ibu? 

Jawab: nama saya Siti 

2. Apa pekerjaan Ibu? 

Jawab: sebagai ibu rumah tangga  

3. Apakah Ibu tahu tentang rumah pintar tresno asih? 

Jawab: saya tahu tentang rumah pintar karena posisinya tidak jauh dari 

rumah saya, kebetulan saya mengikuti kegiatan salah satu di rumah pintar 

tresno asih.  
4. Kegiatan apa yang Ibu ikuti selama di rumah pintar? 

Jawab: kebetulan kegiatan yang saya ikuti pelatihan manik-manik, karena 

saya suka manik-manik mas, sekaligus menambah pemasukan penghasilan. 

5. Pelatihannya seperti apa saja Ibu? 

Peserta Didik 
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Jawab: ya banyak mas, seperti pembuatan gantungan kunci modelnya juga 

bervariasi ada bentuk hati, oval, kotak, ya macam-macam lah mas. Ada 

juga pembuatan yang lebih rumit mas, seperti pembuatan dompet, kotak 

pensil, tas. 

6. Kegitatan pelatihan manic-manik setiap hari apa saja Bu? 

Jawab: setiap hari kamis mas 
7. Hasil dari pembuatan manic-manik dijualnya kemana saja Bu? 

Jawab: dijual di toko cindera mata yang sudah kerjasama dengan rumah 

pintarnya mas. 

8. Selain dari kegiatan pelatihan manic-manik apa ada kegiatan lain yang Ibu 

ikuti? 

Jawab: ada mas, posyandu karena saya memiliki anak yang berusia 3 tahun 
9. Kegiatan apa saja yang ada di Posyandu Ibu? 

Jawab: nimbang berat badan si anak, informasi tentang KB, kesehatan 

anak, serta biasaya pembagian susu serta imunisasi berkala untuk anak. 

10. Apakah anak Ibu yang berumr 3 tahun tersebut mengikuti kegiatan yang 

ada di rumah pintar tresno asih? 

Jawab: ya mas, anak saya mengikuti kegiatan Paud yang ada di rumah 

pintar tresno asih. 

 

 

 

 

Daftar Rekap Peserta Didik Paud Tresno Asih 
 

No Nama  

Jenis 

Kelamin Tanggal Lahir 

L P 

1 Naila 
 

P 29-08-2008 

2 Aldino L 
 

31-10-2008 

3 Reza L 
 

05-05-2007 

4 Vian L 
 

02-04-2008 

5 Thomas L 
 

23-02-2009 

6 Siti 
 

P 04-03-2007 

7 Navi L 
 

12-03-2008 

8 Sinta 
 

P 25-07-2008 

9 Daris L 
 

04-04-2007 

10 Dita 
 

P 22-04-2007 
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11 Vina 
 

P 21-06-2007 

12 Rian L 
 

29-04-2007 

13 Intan 
 

P 17-05-2008 

14 Enggar L 
 

12-10-2007 

15 Deko L 
 

14-06-2008 

16 Zaki L 
 

04-08-2007 

17 Amor 
 

P 04-10-2007 

18 Saki L 
 

25-01-2009 

19 Fardan L 
 

14-01-2009 

20 Sifa 
 

P 10-10-2007 

21 Lia 
 

P 13-10-2009 

22 Reva 
 

P 23-11-2009 

23 Rahma 
 

P 13-10-2009 

24 Panji L 
 

20-02-2008 

25 Nera 
 

P 17-05-2008 

26 Ipung L 
 

12-01-2007 

27 Dani L 
 

05-10-2007 

28 Nabila 
 

P 09-01-2007 

29 A'an L 
 

13-04-2007 

30 Pinka 
 

P 22-01-2008 

31 Arya L 
 

28-11-2009 

32 Winda 
 

P 24-07-2008 

33 Izah 
 

P 12-10-2010 

34 Tores L 
 

22-02-2010 

35 Putri 
 

P 19-09-2010 

36 Haura 
 

P 24-06-2009 

37 Niar 
 

P 04-04-2010 

38 Fano L 
 

19-08-2010 

39 Riza 
 

P 20-04-2010 

40 Arif L 
 

04-05-2010 
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Foto Kegiatan di Rumah Pintar Tresno Asih 
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