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ABSTRAK 

Khasanah, Nur. 2014. Partisipasi Orangtua dalam Penyelenggaraan PAUD pada 

Masyarakat Nelayan (Studi Kasus terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat 

Nelayan Tanjungmas Semarang). Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 

1. Dra. Lita Latiana, S.H., M.H. Pembimbing 2. Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si 

Kata kunci: Partisipasi Orangtua, Penyelenggaraan PAUD, Masyarakat Nelayan 

 

Partisipasi orangtua dalam penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) seharusnya terjadi di seluruh lembaga penyelenggaraan pendidikan di 

seluruh kawasan Indonesia, tidak terkecuali di lembaga layanan pendidikan untuk 

anak usia dini yang terletak di kawasan pesisir. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui kondisi partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD pada 

masyarakat nelayan Kelurahan Tanjungmas, mengetahui bentuk-bentuk 

partisipasi orangtua dalam penyelengaraan PAUD pada masyarakat nelayan di 

Kelurahan Tanjungmas, dan mengetahui faktor-faktor penunjang atau penghambat 

partisipasi orangtua dalam penyelengaraan PAUD pada masyarakat nelayan 

Kelurahan Tanjungmas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 

penelitian studi kasus. Subjek penelitian yang menjadi sumber data adalah: 

orangtua, guru, kepala sekolah dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif menurut Miles dan 

Hurberman.  

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, partisipasi orangtua dalam 

penyelengaraan PAUD pada masyarakat nelayan masih sederhana. Forum 

komunikasi antar orangtua, sekolah maupun masyarakat semacam komite sekolah 

belum ada. Orangtua tidak dilibatkan dalam menentukan kebijakan sekolah, dan 

orangtua belum menganggap hal ini adalah bagian dari perannya. Bentuk 

partisipasi orangtua masih sederhana sebatas pembayaran iuran bulanan, 

selebihnya hanya mengingatkan pada anak ketika ada tugas rumah. Pemahaman 

orangtua dalam pendidikan anak belum memadai, sehingga pemahaman akan 

pentingnya partisipasi langsung dari orangtua belum menjadi kebutuhan. Selain 

itu, PAUD masyarakat nelayan pada umumnya belum sepenuhnya memahami 

urgensi penyelenggaraan PAUD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini mulai meningkat. Hal 

ini terlihat dengan meningkatnya jumlah layanan pendidikan anak usia dini di 

berbagai wilayah. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan untuk anak usia 0-

6 tahun. Pada usia ini banyak para ahli mengatakan sebagai usia emas (golden 

age), hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak dapat menangkap semua 

informasi dan pengetahuan. Semenjak awal pun telah tercetuskan “tri pusat 

pendidikan”, yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, dan 

pendidikan dalam masyarakat. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat 

dan pemerintah. Berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, maka perbaikan 

kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orangtua, masyarakat 

dan   pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Peran keluarga dalam pendidikan lebih ditegaskan lagi dalam Undang 

Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU SPN No. 20 Tahun 2003 pasal 1 

dan pasal 7. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa “Sumber daya pendidikan adalah 

segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang 

meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana”. Kata 
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masyarakat dalam pasal ini, di dalamnya adalah keluarga baik terlibat langsung 

maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut pada 

pasal 7 ayat (1) “orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan 

anaknya”. Pada ayat (2) “orangtua dari anak usia wajib belajar berkewajiban 

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. 

Orangtua atau wali murid adalah komponen dari masyarakat yang 

bersinggungan langsung dalam memperoleh kemanfaatan dari penyelenggaraan 

layanan pendidikan anak usia dini. Sementara itu, sinergisitas pembelajaran dapat 

berjalan ketika ada hubungan yang baik antara sekolah, guru, anak, orangtua dan 

masyarakat. Orangtua memiliki peran sebagai mitra dalam serangkaian 

pembelajaran dan menindaklanjuti pendidikan anak di sekolah serta konsultasi 

berbagai informasi antara guru dan orangtua untuk mengupayakan hal terbaik 

bagi anak. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang berbunyi 

“masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan evaluasi program pendidikan”. Partisipasi orangtua merupakan bentuk 

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD mulai dari perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah disusun oleh suatu 

kelompok. Partisipasi orangtua juga dapat mempermudah akses dalam berbagi 

informasi keseharian anak di kelas dan di rumah, sehingga perlakuan yang 

diberikan oleh guru dan orangtua dapat berjalan selaras. 
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Aktivitas di sekolah pada umumnya menjadikan guru memiliki durasi 

waktu untuk mendampingi anak didik sekitar 3 jam setiap harinya dalam 

pelaksanaan layanan pendidikan, sedangkan orangtua memiliki intensitas waktu 

yang lebih tinggi untuk mendampingi anak. Kerjasama antara orangtua dan guru 

dalam menangani perkembangan anak menjadikan anak memperoleh layanan 

pendidikan yang berkesinambungan. Sebaliknya, ketidakikutsertaan orangtua 

dalam pembelajaran di rumah maupun di sekolah menjadi kendala tersendiri bagi 

anak untuk memperoleh pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif 

dapat memicu  pembelajaran dengan konten lanjutan pada anak. Kerjasama ini 

sangat diperlukan guna mengakomodasi kebutuhan anak yang dapat diupayakan 

baik oleh pihak sekolah maupun orangtua. 

Idealnya, orangtua turut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan PAUD. Pada 

kenyataannya banyak orangtua yang belum terlibat dalam penyelenggaraan 

layanan PAUD. Hal ini disebabkan oleh  berbagai hal di antaranya kesibukan 

orangtua yang memiliki berbagai aktivitas dan selebihnya terkait perspektif 

orangtua mengenai pentingnya layanan pendidikan anak semenjak usia dini. 

Banyak penelitian yang menunjukan bahwa perspektif dilatarbelakangi oleh 

riwayat pendidikan orangtua. Hal ini diasosiasikan juga pada strata sosial 

masyarakat. 

Kesulitan untuk melibatkan orangtua menjadi makin bertambah pada 

keluarga dengan sosial ekonomi rendah. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, 

diantaranya krisis ekonomi dan bencana alam. Hal ini menambah jumlah keluarga 
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miskin sehingga mereka tersisih dari kehidupan kota dan berada di daerah-daerah 

miskin. Keluarga yang tinggal di daerah-daerah tersebut sering mengalami 

pertengkaran dalam masalah keuangan sehingga mengalami stres setiap hari. 

Stres ini semakin bertambah tinggi karena stres akibat kerja, tinggal di daerah 

kumuh, panas, bising dan sesak, persoalan kegagalan pendidikan anak dan laju 

kelahiran anak yang sulit dikendalikan. Tumpukan stres ini menyita dan 

membuang energi orangtua untuk hal-hal yang negatif dan perhatian orangtua 

menjadi tidak terpusat untuk terlibat pada pendidikan anak. 

Garry Hornby dan Rayleen Lafaele (2011) menyatakan bahwa kendala 

keterlibatan orangtua dipengaruhi oleh faktor orangtua dan keluarga, orangtua 

dan guru serta kondisi sosial. Pertama, orangtua dan keluarga, yang berawal dari 

kepercayaan orangtua, persepsi untuk terlibat pada apa yang terjadi selama di 

kelas sehingga berujung pada terselesaikannya masalah yang timbul dari anak 

seperti rentang usia, kecacatan dan kesulitan belajar, bakat minat, serta masalah 

perilaku. Kedua, faktor orangtua dan guru yang meliputi perbedaan agenda, 

perbedaan bahasa yang digunakan serta perilaku. Ketiga, faktor sosial, meliputi 

isu demografi, historikal, politik dan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi 

profesionalitas pendidikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih besar dari 

kendala-kendala keterlibatan orangtua. 

Orangtua dalam berbagai dokumentasi format kebijakan seringkali 

diposisikan sebagai “pihak lain” yang tidak diperankan dalam pengambil 

kebijakan (Hughes dan Mac Naughton, 2000). Dalam banyak hal orangtua 

diposisikan hanya sebagai klien. Keterbatasan pengetahuan orangtua terhadap 
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perkembangan anak sering kali menjadi alasan adanya pemberian jarak pada 

orangtua dalam proses pengambilan kebijakan. 

Kondisi sosial masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. 

Banowati (2013) menyatakan bahwa struktur geografis pada permukaan bumi 

mempengaruhi keadaan geomorfologi suatu wilayah yang berpengaruh terhadap 

berbagai kegiatan ekonomi penduduk. Iklim adalah faktor lingkungan yang paling 

penting dan berpengaruh pada kegiatan manusia, misalnya berpengaruh pada 

pertanian, transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Keberagaman kondisi 

geografis inilah yang menjadikan keberagaman aktivitas sosial masyarakat, salah 

satunya ditunjukan dengan kecenderungan mata pencaharian masyarakatnya. 

Sehingga beberapa wilayah memiliki karakteristik yang menunjukan stratifikasi 

sosial. 

Kusnadi (2007) menyatakan bahwa sebagian besar kategori sosial nelayan 

Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh Mereka adalah 

penyumbang kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, 

posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang 

dan eksploratif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh 

pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang besar 

atau pedagang perantara. 

Kawasan pesisir mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian yang 

berhubungan dengan bidang kelautan di antaranya sebagai nelayan, pembudidaya 

tambak, pedagang ikan sampai pada pekerja pabrik di areal pelabuhan. Tingkat 

pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan 
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pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan 

baik dan terkesan kumuh. Dengan kata lain kondisi sosial ekonomi masyarakat 

pesisir relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah. 

Kota Semarang sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik 

wilayah kompleks, heterogenitas yang tinggi, dari mulai kawasan perkotaan, 

pedesaan, kawasan industri hingga pesisir. Wilayah pesisir Kota Semarang terdiri 

dari 6 kecamatan dari total 16 kecamatan yang ada. Kecamatan-kecamatan 

tersebut antara lain Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan 

Semarang Barat, Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan 

Semarang Utara. 

      Tabel 1.1. Jumlah Keluarga Nelayan Semarang (per 11 Mei 2014)  

No Kelurahan 

Jumlah 

Nelayan 

(KK) 

1. Mangunharjo 110 

2 Mangkang Wetan 87 

3 Karanganyar 32 

4 Trimulyo 32 

5 Bandarharjo 96 

6 Tanjungmas 545 

Total 1002 

   sumber: simpeda.semarangkota.go.id 

Tabel di atas menunjukan persebaran nelayan yang mendiami 

kelurahan-kelurahan di wilayah pesisir. Nampak Kelurahan Tanjungmas 

memiliki jumlah nelayan terbanyak diantara kelurahan-keluraan lain di Kota 
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Semarang tepatnya kelurahan ini terletak di Kecamatan Semarang Utara. 

Sehingga dengan kata lain Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang 

Utara merupakan pusat pemukiman nelayan Kota Semarang. 

Kecamatan Semarang Utara memiliki 24 Kelompok Bermain, 16 

Satuan PAUD Sejenis dan 46 Taman Kanak-Kanak. Di Kecamatan Semarang 

Utara terdapat wilayah yang memiliki batas langsung dengan bibir pantai, 

yakni Kelurahan Tanjungmas. Tanjungmas merupakan wilayah yang dihuni 

oleh masyarakat nelayan. Tanjungmas sendiri memiliki 2 areal padat 

pemukiman warga yakni Tambak Mulyo dan Tambak Rejo. Keduanya 

memiliki kesamaan wilayah yang kuat. Kesamaan ini dimulai dari kondisi 

geografis sehingga berefek pada kesamaan jenis mata pencaharian 

masyarakatnya hingga membentuk pola-pola kebiasaan perilaku dan persepsi 

umum. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan buruh pabrik 

di pelabuhan. Kondisi lingkungan masyarakatnya yang kumuh, sering terjadi 

banjir rob, dan terdapat banyak pengangguran. Semua inilah potret dari 

kondisi sosial masyarakatnya. 

Partisipasi orangtua dalam penyelengaraan PAUD seharusnya terjadi di 

seluruh lembaga penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali 

di lembaga layanan PAUD yang terletak di kawasan pesisir. TK Qotrinnada, 

PAUD Patra Sutera serta RA Bustanul Wathon merupakan sekolah yang 

memberikan layanan PAUD yang berada di kawasan pesisir, tepatnya berada 

di kampung nelayan Tambak Mulyo dan Tambak Rejo. Ketiganya 

merupakan sekolah-sekolah yang berdiri dari yayasan pribadi dan 
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masyarakat. Mayoritas warga kampung nelayan yang memiliki anak usia dini 

menyekolahkan anaknya di sini. Lebih dari separuh orangtua yang berprofesi 

sebagai nelayan menyekolahkan anaknya disini, sehingga konsentrasi 

masyarakat nelayan berada pada tiga sekolah ini. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan memiliki 

tempat tersendiri dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan PAUD. 

Karakteristik sosial masyarakat tentu berpengaruh pada partisipasi orangtua. 

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menyusun judul skripsi 

yaitu: “Partisipasi Orangtua dalam Penyelenggaraan PAUD pada Masyarakat 

Nelayan (Studi Kasus terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat Nelayan 

Tanjungmas,  Semarang)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian meliputi objek atau sasaran penelitian, lingkup spasial 

dan temporal penelitian. Objek penelitian adalah partisipasi orangtua dalam 

penyelenggaraan PAUD pada masyarakat kampung nelayan. Lingkup 

spasialnya di TK Qotrinnada dan PAUD Patra Sutera yakni lembaga layanan 

pendidikan anak usia dini yang berada di perkampungan nelayan Tambak 

Mulyo dan Tambak Rejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang 

Utara, Kota Semarang. Temporal penelitian adalah jangka waktu penelitian. 

Penelitian dilakukan pada Maret 2014. 
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C. Rumusan Masalah 

 Memperhatikan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  

permasalahan  yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD pada 

masyarakat nelayan Kelurahan Tanjungmas? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi orangtua dalam PAUD pada masyarakat 

nelayan di Kelurahan Tanjungmas? 

3. Apa faktor-faktor penunjang dan penghambat partisipasi orangtua dalam 

penyelengaraan PAUD pada masyarakat nelayan Kelurahan Tanjungmas? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi partisipasi orangtua dalam PAUD pada 

masyarakat nelayan Kelurahan Tanjungmas. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi orangtua dalam PAUD pada 

masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjungmas 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat partisipasi 

orangtua dalam penyelenggaraan PAUD pada masyarakat nelayan Kelurahan 

Tanjungmas. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

terutama di bidang pendidikan anak usia dini yakni partisipasi orangtua 

dalam penyelengaraan PAUD. Mengembangkan potensi untuk penelitian 

karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, 

dalam memberikan informasi mengenai partisipasi orangtua dalam 

penyelenggaraan PAUD sehingga orangtua dapat bersinergi dengan baik. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Orangtua 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi atas upaya yang telah 

dilakukan orangtua. Harapan besar kedepan dapat terjadi pembenahan 

yang lebih sistematis pada partisipasi orangtua agar lebih baik. 

b. Bagi Masyarakat 

 Peneilitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, agar 

dapat menelaah urgensi berpartisiasi semua kalangan dalam 

penyelengaraan PAUD. 

c. Peneliti Lain 

 Sebagai bahan masukan dan diskusi yang dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai peran partisipasi orangtua dalam penyelengaraan 

PAUD. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan beberapa 

tinjauan pustaka mengenai partisipasi orangtua dalam penyelengaraan pendidikan 

anak usia dini. Penggunaan istilah partisipasi orangtua seringkali dipadankan 

dengan beberapa istilah lain seperti keterlibatan, dukungan ataupun kerjasama 

dengan orangtua. Istilah ini merujuk pada jurnal-jurnal internasional yang 

tersebar dengan menggunakan istilah-istilah lain dan tidak seragam seperti: 

parent partisipation, parent involvement, home-school connection, home school 

partnership atau family-school relationship (Greenfield 2003:2). Menurut Cotton 

dan Wikelud (2003:1-2) partisipasi orangtua sering diberi pengertian dalam arti 

luas mencakup partisipasi di rumah dan di sekolah serta partisipasi sebagai 

masyarakat. Oleh karena itu studi partisipasi orangtua dijadikan sebagai konsep 

multidimensional. 

A. Partisipasi 

1. Pengertian Partisipasi 

Pengertian partisipasi menurut Sastrodipoetra dalam Rohman, Ainur 

(2009:45) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan 

yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok 

untuk kepentingan bersama. Sedangkan  menurut Alastratre White masih dalam 

Rohman, Ainur (2009:45) menyatakan  bahwa partisipasi sebagai keterlibatan 
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komunitas setempat secara aktif dalam sosialisasi, pengambilan keputusan atau 

pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. 

Teori partisipasi merupakan salah satu jenis teori yang membicarakan 

mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan kemasyarakatan. Oleh beberapa ahli teori partisipasi didefinisikan sebagai 

sebuah proses keterlibatan diri seseorang secara penuh pada sebuah tekad yang 

disepakati berama. Partisipasi juga bisa dihubungkan dengan sebuah kondisi yang 

saling menguntungkan dari dua pihak atau lebih yang berinteraksi. Dimana 

semakin banyak manfaat yang diperoleh dari proses interaksi tersebut maka 

pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi akan semakin kuat hubungannya. 

 

2. Pengertian Partisipasi Orangtua 

Orangtua memiliki peran penting dalam akses pendidikan bagi anak, 

Partisipasi orangtua sebagai salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan 

sekolah (Renihan dan Leorad 2000:2). Partisipasi orangtua sangat diperlukan 

karena orangtua dan sekolah merupakan mitra dalam mengantarkan cita-cita dan 

membentuk pribadi siswa. Orangtua memiliki peran sangat penting dalam 

sekolah, karena orangtua mampu memainkan berbagai peran aktif dalam 

reformasi pendidikan (Dalin, 1998:174&178). 

Hak dan  kewajiban orangtua terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 7 

menyatakan bahwa orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. 

Penting rasanya bagi orangtua dalam memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya, 
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karena anak sebagai penerus bangsa nantinya. Orangtua harus mendapatkan 

perkembangan anaknya, sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah untuk 

selalu melaporkan perkembangan anak didiknya. 

Kebiasaan anak di sekolah dengan di rumah pasti berbeda, seperti yang 

diungkapkan Hasbullah (2008:90) bahwa guru juga harus mengetahui latar 

belakang dan pengalaman murid saat di rumah. Keseharian anak banyak 

dihabiskan di rumah jika orangtua kurang perhatian bisa jadi anak akan menjadi 

sulit dalam belajar. Anak yang belum merasa nyaman di sekolah biasanya 

memiliki keseharian yang berbeda ketika di rumah, bisa jadi di sekolah pendiam 

begitu di rumah ceria. Guru menanyakan keseharian anak di rumah bertujuan agar 

terjadi sinkronisasi perkembangan anak ketika di sekolah dan di rumah. 

Adanya komunikasi antara pihak sekolah baik melalui guru terhadap 

orangtua juga akan membantu prestasi anak di sekolah. Sesuai penelitian 

Cavaretta dkk (Cavanagh dan Romanoski, 2005), terjalinnya kerjasama yang baik 

antara orangtua murid dan guru dapat meningkatkan prestasi belajar murid. Anak 

merasa nyaman dan senang belajar, ketika orangtuanya ikut memberikan 

dukungan saat di sekolah. Dukungan yang diberikan dalam bentuk perhatian 

untuk menanyakan keseharian anak di sekolah ataupun belajar bersama 

mengulang pembelajaran di sekolah ketika di rumah. 

Model partisipasi orangtua memiliki perspektif (Boose, 2001: 12) sebagai 

berikut: 

1) Behavioral: penggunaan metode yang merangsang (ganjaran misalnya)   agar 

orangtua berperan serta dalam memanfaatkan potensi lingkungan 
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2) Social marketing: penggunaan strategi komunikasi khususnya untuk menolong 

dan menjangkau orangtua 

3) Ekologis: kemitraan yang kuat berbasis antar stakeholder 

Semakin akrab kerjasama orangtua dengan sekolah, manajemen sekolah 

dan situasi belajar anak, maka semakin sejahtera kehidupan anak di sekolah dan 

prestasinya pun semakin baik. Mengingat orangtua adalah pendidik pertama bagi 

anaknya dan yang paling penting (Reigeluth dan Garfinke 1994:142). Oakley 

(1991:9) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi dengan 

mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok yaitu partisipasi sebagai 

kontribusi; partispasi sebagai organisasi dan partisipasi sebagai pemberdayaan. 

Dengan landasan teori Oakley, disusun definisi konseptual variabel partisipasi 

masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam hal ini berarti 

orangtua  yang meliputi kontribusi orangtua, pengorganisasian orangtua, dan 

pemberdayaan orangtua dalam penanganan masalah program layanan pendidikan 

anak usia dini. Dari definisi konseptual tersebut diperoleh tiga (3) dimensi kajian, 

yakni dimensi kontribusi orangtua, dimensi pengorganisasian orangtua dan 

dimensi pemberdayaan orangtua. Dimensi kontribusi orangtua dijabarkan menjadi 

indikator-indikator: 1) kontribusi pemikiran, 2) kontribusi dana, 3) kontribusi 

tenaga, dan 4) kontribusi sarana. Dimensi pengorganisasian orangtua dijabarkan 

menjadi indikator-indikator: 5) model pengorganisasian, 6) struktur 

pengorganisasian, dan 8) fungsi pengorganisasian. Dimensi pemberdayaan 

orangtua dijabarkan menjadi indikator-indikator: 9) peran orangtua, 10) aksi 

orangtua, 11) motivasi orangtua, dan 12) tanggung jawab orangtua. 
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Jadi Partisipasi orangtua adalah kesadaran dan kepedulian orangtua murid 

dalam melakukan aktivitas-aktivitas turut serta mengambil keputusan, 

melaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam suatu program pendidikan di 

sekolah secara proporsional dilandasi kesepakatan. 

 

3. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi 

Dusseldorp dalam Mardikanto (2003:23) membedakan adanya beberapa 

jenjang kesukarelaan sebagai berikut: 

a. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik 

berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. 

b. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh 

adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; 

meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk 

berpartisipasi. 

c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena 

adanya tekanan, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, 

nilai-nilai, atau norma yang dianut. Jika tidak berperanserta, khawatir akan 

tersisih atau dikucilkan. 

d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang 

dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita 

kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 
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e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena 

takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah 

diberlakukan. 

Partisipasi memiliki berbagai jenjang kesukarelaan dalam berpartisipasi. Jenjang 

kesukarelaan partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD akan terlihat dari 

haimbauan partisipasi maupun nantinya inisiasi orangtua tanpa adanya himbauan. 

 

4. Tipe Partisipasi 

Dussedorp (dalam Slamet Y, 1992) mencoba membuat klasifikasi dari 

berbagai tipe partisipasi. Klasifikasi didasarkan pada sembilan dasar. Masing-

masing jarang terpisah satu sama lain, artinya dalam banyak hal mengidentifikasi 

suatu kegiatan partisipasif yang sama melalui masing-masing dari sembilan tipe 

yang ada. Klasifikasi Dusseldorp menunjukkan dua macam partisipasi yang 

dipilih secara tajam, namun kadangkala ada jenis partisipasi yang mungkin 

berada di tengah dari dua jenis yang tajam itu: 

a. Penggolongan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, terdiri dari 

partisipasi bebas dan artisipasi terpaksa. 

b. Penggolongan partisipasi berdasarkan cara keterlibatan, terdiri dari partisipasi 

langsung dan partisipasi tidak langsung. 

c. Penggolongan partisipasi berdasarkan keterlibatan di dalam berbagai tahap 

dalam proses pembangunan terencana, terdiri dari partisipasi lengkap dan 

partisipasi sebagian. 
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d. Penggolongan partisipasi berdasarkan tingkatan organisasi, terdiri dari 

partisipasi yang terorganisir dan partisipasi yang tidak terorganisir. 

e. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan, 

terdiri dari partisipasi intensif dan partisipasi ekstensif. 

f. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan, terdiri 

dari partisipasi tak terbatas dan partisipasi terbatas. 

g. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada efektifitas, terdiri dari partisipasi 

efektif dan partisipasi tidak efektif. 

h. Penggolongan partisipasi berdasarkan siapa yang terlibat. 

i. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada gaya partisipasi.  

j. Penggolongan partisipasi ini menerangkan klasifikasi partisipasi sampai pada 

tingkat tataran teknis. Penggolongan ini digunakan untuk memudahkan 

identifikasi pada setiap aspek partisipasi. 

 

5. Dimensi Partisipasi Orangtua 

Oakley (1991: 9) konsep partisipasi masyarakat adalah keterlibatan 

langsung masyarakat dalam hal ini berarti orangtua  yang meliputi kontribusi 

orangtua, pengorganisasian orangtua, dan pemberdayaan orangtua dalam 

penanganan masalah program layanan pendidikan anak usia dini. Dari definisi 

konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni: 

a. Dimensi kontribusi orangtua, keikutsertaan atau melibatkan diri dalam 

kerjasamanya. Kontribusi memberikan sumbangan dapat berupa materi atau 

tindakan. Adapun indikator-indikatornya: 
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1) kontribusi pemikiran  

2) kontribusi dana 

3) kontribusi tenaga 

4) kontribusi sarana 

b.  Dimensi pengorganisasian orangtua, turut serta dalam tata kelola atau 

manajemen di sekolah. Adapun indikator-indikatornya:  

1)  model pengorganisasian 

2) struktur pengorganisasian 

3) fungsi pengorganisasian 

c. Dimensi pemberdayaan orangtua, Adapun indikator-indikatornya: 

1)  peran orangtua 

2) aksi orangtua 

3) motivasi orangtua 

4) tanggung jawab orangtua 

 

6. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Mengingat salah satu kunci sukses manajemen dalam menggalang 

partisipasi orangtua adalah menjalin hubungan yang harmonis, maka sekolah 

perlu memprogramkan beberapa hal (Mulyasa 2003: 48-54) sebagai berikut: 

a. Melibatkan orangtua secara profesional dalam mengembangkan perencanaan, 

pelaksanaan program sekolah. 

b. Menjalin komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi 

orangtua siswa dengan cara berikut: 
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1)   mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah dan dewan 

pendidikan serta komite sekolah, bagi orangtua siswa. 

2) mengadakan rapat secara rutin dengan orangtua, sehingga saat rapat dapat 

afektif dan orangtua dapat saling kenal. 

3) mengirimkan berita tentang sekolah secara periodik, sehingga orangtua 

mengetahui program dan perkembangan sekolah. 

4) membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat 

nomor telepon dan tugas pokok sehingga orangtua dapat berhubungan 

secara tepat waktu dan tepat sasaran. 

5) mengundang orangtua dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan 

prestasi siswa. 

6) mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan masalah dan 

mengembangkan pribadi siswa. 

7) Mengadakan pembagian tugas dan tanggungjawab antara sekolah dengan 

orangtua dalam pembinaan pribadi siswa. 

8) Melibatkan orangtua dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang 

bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan 

hari besar nasional, keagamaan dan pentas seni. Pelibatan orangtua 

disesuaikan dengan minat, kemampuan dan pekerjaan orangtua terkait 

program serta kegiatan yang akan dilakukan sekolah. 

9) Melibatkan orangtua dalam mengambil keputusan, agar mereka merasa 

bertanggungjawab untuk melaksanakannya. 
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10) Mendorong guru untuk mendayagunakan orangtua sebagai sumber belajar 

dan menunjang keberhasilan peserta didik. 

Penyelesaian program di atas dalam rangka mendorong partisipasi orangtua 

(Mulyasa, 2000:55-58), kepala sekolah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan partisipasi orangtua dalam program 

dan kegiatan sekolah. Upaya untuk melibatkan guru, tenaga kependidikan dan 

wakil dewan pendidikan serta komite sekolah dalam identifikasi kebutuhan. 

2) Menyusun tugas-tugas yang dapat dilakukan bersamaan dengan orangtua 

secara fleksibel. 

3) Membantu guru mengembangkan program pelibatan orangtua dalam berbagai 

aktifitas sekolah dan pembelajaran. 

4) Menginformasikan secara luas program sekolah dan membuka peluang bagi 

orangtua untuk melibatkan diri dalam program tersebut. 

5) Mengundang orangtua untuk menjadi relawan dalam berbagai aktivitas 

sekolah. 

6) Memberikan penghargaan secara proporsional dan profesional terhadap 

keterlibatan orangtua dalam berbagai program dan kegiatan sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa orangtua merupakan salah 

satu pilar penentu efektifitas berjalannya keterselenggaraan PAUD. Orangtua 

memiliki peran strategis dalam partisipasi penyelenggaraan program pendidikan 

anak usia dini. 

 

 



 

 

21 

B. Karakterstik Masyarakat Nelayan 

Ismail (dalam Kusnadi, 2007) menyatakan bahwa nelayan kecil atau 

nelayan buruh yang tingkat penghasilannya lebih kecil atau kondisi perairannya 

sudah tidak lagi memberinya penghasilan yang besar, cenderung lebih rasional 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Bagi mereka, menjaga 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari secara konsisten merupakan hal yang 

sangat penting, prioritas dan harus diupayakan. Akan tetapi, jika mereka 

memperoleh pendapatan yang cukup besar karena keberuntunggan, barulah 

mereka akan mengkonsumsi makanan lebih dari biasanya. Konsumsi yang agak 

“mewah” untuk ukuran mereka merupakan manifestasi dari kompensasi 

psikologis atas beban kerja berat yang selama ini kurang memberinya kehidupan 

yang bahagia. Praktik demikian bersifat insidental, kadang kala saja kalau sedang 

memperoleh rezeki cukup banyak (Kusnadi, 2007). 

Masih menurut Kusnadi (2007: 110), gaya hidup boros nelayan merupakan 

manifestasi dari konsekuensi mengejar kehormatan sosial maka gaya hidup yang 

demikian mencerminakan cara pandang yang sederhana untuk mengejar 

kenikmatan hidup. Anggapan laut akan selalu memberi penghasilan sepanjang 

usaha. Berlangsungnya gaya hidup demikian juga karena lemahnya budaya 

menabung dan berinvestasi sehingga keluarga nelayan berpikir pragmatis: ada 

laut pasti ada ikan dan ada penghasilan yang bisa diperoleh setiap hari. Sebagian 

besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan 

buruh. Nelayan tradisional adalah nelayan yang mencari ikan dengan 

menggunakan perahu-perahu kecil berbahan bakar solar, sedangkan nelayan 
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buruh merupakan nelayan yang bekerja pada pemilik perahu-perahu kecil. 

Mereka adalah penyumbang kuantitas produksi perikanan tangkap nasional 

(Kusnadi, 2007). Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap sebagai kaum 

marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang ini. Sebagai pihak 

produsen, nelayan tidak memperoleh pendapatan yang besar. Pihak yang paling 

beruntung adalah para pedagang besar atau pedagang perantara yang membeli 

dengan harga rendah kemudian menjualnya ke pengecer atau pedagang perantara 

kesekian dengan harga tinggi. 

 

C. Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, secara tegas menyatakan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
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Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan 

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap 

dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu: 

1)  Tujuan utama, untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya 

sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar 

serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. 

2) Tujuan penyerta, untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar 

(akademik) di sekolah. 

  Menurut Pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 

ayat 1 rentangan anak usia dini adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian 

rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya dibeberapa negara, PAUD 

dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini: 

1) Infant (0-1 tahun) 

2) Toddler/ Playgroup (2-3 tahun) 

3) Preschool/ Kindergarten children/ TK (3-6 tahun) 

4) Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun) 

Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, 

Pasal 1, Butir 14, menyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkembangan_fisik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosio_emosional&action=edit&redlink=1
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pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” 

Pelaksanaan Program PAUD harus sejalan dengan prinsip pelaksanaan 

keseluruhan proses pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Bredekamp dan 

Coople (dalam Suyadi, 2011) sebagai berikut:  

1) Nondiskriminasi, yaitu didikan usia dini  semua anak dapat mengecap 

pendidikan usia dini tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, 

agama, tingkat sosial, serta kebutuhan khusus setiap anak. 

2) Dilakukan demi kebaikan terbaik untuk anak. Bentuk pengajaran dan 

kurikulum yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

kognitif, emosional dan konteks sosial budaya tempat anak-anak hidup. 

3) Mengakui adanya hak hidup kelangsungan hidup, dan perkmbangan yang 

sudah melekat pada anak. 

4) Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). 

Pendapat anak, terutama yang menyangkut kehidupannya perlu mendapatkan 

perhatian dan tanggapan. 

Prinsip pelaksanaan program PAUD kemudian diturunakan menjadi 

beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh penyelenggara layanan pendidikan 

seperti yang dikemukakan oleh Bredekamp dan Coople (dalam Suyadi, 2011) 

diantaranya sebagai berikut: 
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1) Aspek dari pengembangan anak (fisik, sosial, emosional, dan kognitif) berkait 

satu dengan yang lain. Perkembangan dalam aspek yang satu akan 

mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh aspek lainnya.  

2) Perkembangan terjadi dalam urutan waktu yang runtun. Artinya kemampuan, 

keterampilan dan pengetahuan yang dicapai kemudian akan berdasar pada 

kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih dimiliki sebelumnya. 

3) Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang bervariasi pada masing-

masing anak serta masing-masing fungsi dan aspek. Oleh karenanya, siapapun 

yang berusaha untuk menempatkan anak dalam kategori-kategori serta 

memperlakukan meraka dengan cara yang sama pasti akan memahaminya. 

4) Pengalaman-pengalaman yang dimiliki anak sebelumnya berdampak pada fase 

perkembangan tahap lanjutan. 

5) Perkembangan akan berproses ke arah yang dapat  ditentukan sebelumnya, 

yakni menuju kompleksitas, organisasi dan internalisasi yang lebih besar. 

6) Perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam dan dipengaruhi oleh konteks 

sosial budaya yang beraneka ragam. 

7) Perkembangan dan pembelajaran terjadi oleh interaksi kematangan biologis 

serta lingkungan yang mencakup stimulasi pendidikan, nurtisi dan kesehatan. 

8) Perkembangan anak akan mencapai kemajuan manakala anak memiliki 

kesempatan untuk mempraktikan ketrampilan baru yang diperoleh serta ketika 

memperoleh pembelajaran baru yang menantang yang berada di atas tingkat 

kemampuan yang mereka miliki sebelumnya. 
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9) Bermain merupakan alat yang sangat penting bagi perkembangan sosial, 

emosional dan kognitif anak serta sebagai cerminan dari perkembangan anak. 

10) Anak-anak berkembang dan belajar dengan baik dalam konteks suatu 

masyarakat tempat mereka merasa aman dan dihargai, kebutuhan fisik mereka 

terpenuhi dan secara psikologis mereka merasa aman.  

11) Anak-anak menunjukan cara memahami dan cara belajar yang berbeda. 

Demikian pula cara untuk mempertunjukkan segala hal yang mereka ketahui. 

Persyaratan umum pendirian lembaga PAUD, sejumlah ketentuan yang 

harus  dipenuhi bagi sebuah instansi yang hendak mendirikan lembaga PAUD. 

Merujuk pada pasal 62 ayat 2, persyaratan harus dipenuhi untuk dapat 

menyelenggarakan lembaga pendidikan adalah: 

1) Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan 

proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan 

penyelenggaraan pendidikan. 

2) Peserta Didik 

Sebelum mendirikan PAUD lembaga yang akan menyelenggarakan PAUD 

harus melakukan survei tentang jumlah anak lengkap dengan jenjang usia. 

Lembaga yang akan mendirikan PAUD bisa memanfaatkan data ini sebagai 

penguat data survei. 

3) Tenaga Kependidikan  

Sertakan pula jumlah tenaga kependidikan (guru atau staff administrasi) 

lengkap dengan latar belakang keilmuan para guru yang tercantum. Merujuk 
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pada UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 guru yang akan mengajar di 

lembaga PAUD harus berlatar belakang jenjang pendidikan Strata Satu (S1) 

PG-PAUD atau Strata Satu (S1) PG-TK. 

4) Sarana Prasarana 

Guna mendukung proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah 

dicantumkan yayasan pendiri PAUD harus memenuhi standar minimal sarana 

prasarana yang telah ditentukan. Dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 

dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal maupun maupun non-

formal harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, 

sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik. 

5) Pembiayaan Pendidikan 

Setiap lembaga kependidikan khususnya lembaga PAUD yang sebagian besar 

dikelola oleh pihak swasta atau yayasan perlu menyertakan pembiayaan 

pendidikan bagi peserta didik maupun dana awal yang dimiliki untuk 

menyelenggarakan pendidikan. Pasal 48 ayat 1 UU No.20 tahun 2003 juga 

menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan harus memenuhi prinsip-prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik atau 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

6) Sistem Evaluasi 

Setiap lembaga pendidikan termasuk PAUD harus mempunyai sistem evaluasi, 

baik evaluasi program, progres, maupun hasil tumbuh kembang anak-didik. 
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Evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan, 

sekaligus sebagai upaya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. 

Jenis dan persyaratan penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk anakusia  

dini. Menurut Aqib (2010: 125) Berbagai lembaga PAUD telah dikenal oleh 

masyarakat luas, diantaranya: 

1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) 

TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur 

pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

usia empat sampai enam tahun yang dibagi menjadi dua kelompok belajar 

berdasarkan usia yaitu Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan Kelompok 

B untuk anak usia 5-6 tahun. Persyaratan Pendirian: 

a) memiliki lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di Dinas Sosial 

b) meliki izin penyelenggaraan dari suku dinas kotamadya 

c) memiliki kurikulum TK dan perangkatnya 

d) memiliki sarana bermain, meliputi outdoor dan indoor 

e) memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SPM dan SK Gubernur 

tentang penyelenggaraan PAUD 

f) memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 

tahun 

2) Kelompok Bermain 

Kelompok bermain (KB) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur 

pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 

program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Taman 
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Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD sebagai wahana 

pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai 

pengganti keluarga jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan 

atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena 

bekerja atau sebab lain. Persyaratan Pendirian: 

a) Lingkungan TPA harus dapat menciptakan suasana rasa aman kepada anak 

untuk belajar dan berkembang sehingga anak merasa di rumahnya sendiri. 

b) Tempat belajar, gedung TPA hendaknya didirikan dengan bangunan / 

gedung permanen yng mudah dijangkau oleh orangtua calon peserta didik, 

cukup aman dan tenang. Memiliki surat yang sah dan izin dari instansi yang 

berwenang. 

c)  Ruangan, luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Ruangan 

juga harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. 

d)  Perabot, setiap ruangan dilengkapi perabot sesuai dengan keperluan dan 

ketersediaan dana seperti meja, kursi almari, rak-rak, box, tempat tidur, 

kasur, telepon, perlengkapan administrasi, TV, radio, dll. 

e) Sarana belajar, untuk memunjang proses pembelajaran di TPA hendaknya di 

sediakan sarana belajar minimal buku cerita, alat peraga pendidikan untuk 

pengetahuan alam, boneka dengan berbagai ukuran, tape rekorder dan atau 

DVD player, serta panggung boneka dan perlengkapannya. 
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3) Pos PAUD 

Peserta didik di Pos PAUD adalah anak usia 0-6 tahun yang tidak terlayani di 

PAUD lainnya. Orangtua  wajib memperhatiakn kegiatan anak selama di Pos 

PAUD agar dapat melanjutkannya di rumah. Teknis Pembentukan Pos PAUD: 

a) Pemilihan Posyandu, kriteria Posyandu yang dipilih untuk diintegrasikan 

dengan Pos PAUD adalah posyandu yang aktif, dengan jumlah minimal 25 

anak dan 4 kader PAUD 

b) Identifikasi dukungan lingkungan, memiliki dukungan lingkungan yang 

dapat menjamin keberlangsungan Pos PAUD, antara lain: 

1) terdapat minimal 25 anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani PAUD  

2) tersedia calon pengelola dan kader Pos PAUD minimal 5 orang 

3)  memeroleh dukungan dari para orangtua, masyarakat, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, dan pamong desa/ kelurahan. 

4)  tersedia tempat yang layak untuk kegiatan Pos PAUD 

5)  memiliki sumber pembiayaan yang tetap (iuran orangtua, donatur, dana 

desa/ kelurahan) 

c)  Penetuan tempat kegiatan, kegiatan Pos PAUD dapat bertempat di balai 

desa, sekolah, rumah penduduk atau tempat lainnya yang memenuhi syarat: 

1)  tersedia sanitasi dasar yang mencakup air bersih dan kakus/WC 

2) memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik 

3)  terjaga kebersihannya memiliki ruangan yang cukup untuk kegiatan anak 

pada masing-masing kelompok memiliki halamanyang cukup luas untuk 

bermain bebas. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Sebelum diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu partisipasi orangtua dalam penyelengaraan 

kegiatan terlebih dulu akan dipaparkan mengenai penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian tersebut: 

Penelitian dilakukan oleh Pamela E. Davis-Kean (2005) status ekonomi 

sosial, terutama tingkat pendidikan dan penghasilan orangtua secara tidak 

langsung berhubungan dengan prestasi akademik siswa. Sejumlah 867 subjek usia 

8-12 tahun yang terbagi menurut jenis kelamin (436 perempuan dan 433 laki-laki) 

sampel ini 49 % keturunan Eropa-Amerika dan 47 % Afrika-Amerika. Dengan 

menggunakan teknik model perlakuan struktural yang sama, peneliti menemukan 

bahwa faktor sosial ekonomi berhubungan secara tidak langsung terhadap prestasi 

akademik melalui kepercayaan orangtua dan perilaku namun proses pada 

hubungan ini dibedakan sesuai dengan kelompok ras. Tingkat pendidikan 

orangtua juga sangat penting bagi faktor sosial ekonomi sebagai pertimbangan 

untuk mengambil kebijakan dan penentuan ketika melihat memasuki usia sekolah. 

Penelitian dilakukan oleh Garry Hornby dan Rayleen Lafaele (2011),. 

Pertama, dilakukan pada 1035 sekoah di amerika serikat ditemukan 85 % guru 

menganggap partisipasi orangtua pada sekolah perlu ditingkatkan. Survey kedua, 

servey di Inggris melaporkan bahwa 72% ibu menginginkan kerjasama PAUD 

tempat anak mereka sekolah. Lebih dari itu, kendala keterlibatan orangtua 

dipengaruhi oleh faktor orangtua dan keluarga, orangtua dan guru serta kondisi 

sosial. Pertama, orangtua dan keluarga, yang berawal dari kepercayaan orangtua, 
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persepsi untuk terlibat pada apa yang terjadi selama di kelas sehingga berujung 

pada terselesaikannya masalah yang timbul dari anak seperti rentang usia, 

kecacatan dan kesulitan belajar, bakat minat, serta masalah perilaku. Kedua, 

faktor orangtua dan guru yang meliputi perbedaan agenda, perbedaan bahasa yang 

digunakan serta perilaku. Ketiga, faktor sosial, meliputi isu demografi, historikal, 

politik dan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas pendidikan 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih besar dari kendala-kendala keterlibatan 

orangtua. 

Penelitian partisipasi orangtua terdahulu dapat disimpulkan bahwa kondisi 

sosial ekonomi dan riwayat pendidikan orangtua berpengaruh terhadap perlakuan 

kepada anak yang ditunjukan melaui tinggi-rendahnya partisipasi orangtua dalam 

mengusahakan dan mengoptimalkan layanan pendidikan anak usia dini. Tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap persepsi orangtua dalam memperlakukan 

anaknya. Tingkat pendidikan orangtua berkaitan erat pada profesi orangtua yang 

nantinya semakin menunjukan strata sosial dan kemampuan orangtua dalam 

memberikan fasilitas dan kontribusi terbaik bagi anaknya. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Partisipasi orangtua yang  tinggi memungkinkan ketercapaian 

efektivitas program penyelenggaraan PAUD yang tinggi juga. Ketika 

partisipasi orangtua rendah, maka efektivitas penyelenggaraan program 

PAUD juga rendah. Berbagai kajian telah disimpulkan bahwa orangtua 

termasuk bagian dari pilar penyokong keberhasilan pendidikan anak. 
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Berangkat dari hal inilah yakni yang melatarbelakangi kondisi orangtua, 

maka pertisipasi diyakini berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan 

PAUD.  

  Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

+  + 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ketarangan: 

Berawal dari kondisi yang melatarbelakangi orangtua menurut strata 

sosial yang terdiri dari pendidikan, penghasilan orangtua dan profesi  yang 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial geografis. Kondisi geografis 

berpengaruh besar membentuk kondisi sosial masyarakat. Tingkat 

kesadaran dan persepsi orangtua dalam memberi perlakuan pada anaknya 

yang kemudian tercermin pada tingkat partisipasi orangtua terhadap 

layanan pendidikan anak usia dini bagi anaknya. Semua aspek memiliki 

peran tersendiri dalam penyelenggaraan kegiatan baik yang terjadi selama 

Strata sosial  keluarga 

(pendidikan, profesi ) 

Partisipasi Orangtua 

Lingkungan  

Penyelengaraan PAUD 

PAUD 

Masyarakat Nelayan 
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aktivitas anak di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya partisipasi orangtua 

terintegrasi dengan sekolah melalui  segala hal yang diupayakan oleh 

sekolah dalam rangka penyelenggaraan PAUD. Penyelenggaran yang 

dimaksud meliputi aktivitas belajar di sekolah, di luar sekolah maupun 

agenda pembelajaran lainnya sebagai program khusus.  

Kerjasama yang baik antara orangtua dan sekolah akan membentuk 

pelayanan optimal bagi anak, hal ini diharapkan anak akan terfasilitasi dan 

seluruh aspek perkembangannya mampu berkembang secara optimal 

sehingga anak siap menjalani aktivitas dimasanya yang membutuhkan 

perhatian khusus. Hal inilah yang nantinya mampu mendorong anak untuk 

berkembang dan berprestasi sesuai bakat dan kemampuannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Orangtua dalam Penyelenggaraan PAUD 

pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat 

Nelayan Tanjungmas,  Semarang)”. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor (Moleong, 2007:4) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau suatu lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

individu tersebut secara holistik. 

Menurut Sugiyono (2010:14) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositifisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana 

peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive, teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/ kualifikasi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. 

Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif 

menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip 

wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya. 

Definisi di atas menunjukkan beberapa kata kunci dalam penelitian kualitatif, 
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yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam 

melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif oleh 

karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses 

dari pada hasil akhir. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini memerlukan 

waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi penelitian ini akan 

berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam melaksanakannnya yang 

juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. 

Selaras dengan di atas,  Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa 

penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, 

seperti transkip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan 

lain sebagainya. Definisi di atas menunjukkan beberapa kata kunci dalam 

penelitian kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan 

manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam 

penelitian kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih 

berfokus pada proses dari pada hasil akhir. Proses yang dilakukan dalam 

penelitian ini memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi 

penelitian ini akan berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam 

melaksanakannnya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. 

Menurut Lincoln dan Guba (Dedy Mulyana, 2004: 201) penggunaan studi 

kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, 

yaitu: 

1) Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti. 
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2) Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa 

yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari. 

3) Studi kasus merupakan sarana efaktif untuk menunjukan hubungan antara 

peneliti dan responden. 

4) Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi 

penelitian atau transferabilitas. 

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan 

metode studi kasus. Penelitian ini menyusun desain secara terus menerus 

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan 

untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah 

ada dikembangkan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Dengan 

dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

tentang partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD pada masyarakat 

kampung nelayan di Kota Semarang, sehingga dari data primer dan data sekunder 

diharapkan dapat memaparkan gambaran tersebut secara lebih jelas. Sebagai 

langkah awal, peneliti melakukan observasi pendahuluan pada subjek penelitian. 

 

B. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian agar pelaksanaannya terarah dan sistematis diperlukan 

penyususnan tahapan-tahapan penelitian. Menurut moleong (2007: 127-128), ada 

empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagi berikut: 
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1. Tahap pra lapangan 

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai 

narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajagan lapangan 

terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang orangtua di 

kampung nelayan. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui 

penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini 

peneliti melakukan penyususnan rancangan penelitian yang meliputi garis 

besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tahap 

pra lapangan dilakukan peneliti selama Bulan Oktober sampai dengan 

November 2013. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka 

pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan selama Bulan Maret sampai dengan 

April 2014.  

3. Tahap analisis data 

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam 

tahap ini melakukan serangkaian proses analisis data kulitatif sampai pada 

interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis data 

dilakukan selama Bulan April sampai dengan Mei 2014. 

4. Tahap evaluasi dan pelaporan 

Pada tahap ini peneliti melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen 

pembimbing yang telah ditentukan, yakni sampai pada Bulan Juli 2014. 
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C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian, dengan 

harapan dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai model 

partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD di kampung nelayan 

Tanjungmas. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2007), desain kualitatif 

memiliki sifat yang luwes, oleh sebab itu tidak ada aturan yang pasti dalam 

jumlah sampel yang harus diambil untuk penelitian kualitatif. Jumlah sampel 

sangat tergantung pada apa yang dianggap bermanfaat dan dapat dilakukan 

dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan permasalahan yang 

akan diteliti, maka sasaran atau informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Orangtua atau wali murid 

 Penelitian ini mengambil sampel orangtua atau wali murid di PAUD 

Qotrinnada dan PAUD Patra Sutera.  

2. Guru Kelas 

 Guru yang berhubungan langsung dengan anak selama di kelas TK A dan TK 

B pada  PAUD Qotrinnada serta PAUD Patra Sutera. 

3. Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah sekaligus kepala yayasan Shifaur Rahma yang menaungi 

PAUD Qotrinnada serta kepala sekolah PAUD Patra Sutera. 

4. Warga atau Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat yang mewakili adalah ketua RT III dan ketua RW XVI 

selaku serta pemimpin masyarakat nelayan yang bertepatan pula dengan ketua 

wilayah administratif PAUD Qotrinnada serta PAUD Patra Sutera berlokasi. 
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Berdasarkan data yang peneliti dapat dari informan, sudah cukup 

menggambarkan semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah partisipasi orangtua dalam PAUD pada 

masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjungmas. Secara rinci penelitian ini 

meliputi:  

1. Kondisi partisipasi orangtua dalam PAUD pada masyarakat nelayan di 

Kelurahan Tanjungmas 

2. Bentuk-bentuk partisipasi orangtua dalam PAUD pada masyarakat nelayan di 

Kelurahan Tanjungmas 

3. Faktor-faktor penunjang atau penghambat partisipasi orangtua dalam PAUD 

pada masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjungmas. 

 

E.  Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2011: 157), Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari informan, yaitu informan utama yaitu orangtua 

atau wali murid dan guru sekolah PAUD di Kelurahan Tanjungmas. Sedangkan 

informan pendukung yaitu kepala sekolah PAUD di Kelurahan Tanjungmas dan 

tokoh masyarakat Kelurahan Tanjungmas. Sumber data primer yang peneliti 

peroleh melalui pengamatan dan wawancara. Data sekunder merupakan data yang 
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diperoleh dengan mengambil bahan-bahan penelitian melalui wawancara dan  

literature yang ada kaitannya dengan kondisi PAUD di Kelurahan Tanjungmas. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik    pengumpulan  data  merupakan  suatu  cara  yang  ditempuh  oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Teknik  pengumpulan  data 

dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara 

digunakan untuk mengungkap data dari responden kepala sekolah dan guru kelas 

di Taman Kanak-Kanak yang menjadi sampel dalam penelitian.  

  Menurut Esternberg (dalam Sugiyono, 2010:317) wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tetentu. Wawancara adalah 

tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara 

disebut interviewer, sedangkan yang diwawancarai disebut interviewee (Usman, 

2001:57). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, diajukan secara lisan, 

dan jawaban informan dikemukakan secara lisan juga. 

  Penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu cara mengajukan 
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pertanyaan yang dikemukakan bebas, artinya pertanyaan tidak terpaku pada 

pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian kemudian 

dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan (Sutrisno Hadi, 1994:207). 

Penelitian ini pewawancara membawa pedoman yang hanya berisi garis besar 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

  Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berulang terhadap 

beberapa orangtua, guru, pengelola dan tokoh masyarakat. Wawancara dianggap 

selesai apabila sudah menemui titik jenuh, yaitu sudah tidak ada lagi hal yang 

ditanyakan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD di kampung 

nelayan Tanjungmas, bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan orangtua dan 

faktor-faktor penunjang maupun penghambat partisipasi orangtua dalam PAUD 

pada masyarakat kampung nelayan di Kelurahan Tanjungmas. 

2.  Observasi 

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, 

orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari 

perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. 

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) hasil observasi adalah salah 

satu hal yang penting, namun hal yang sering dilupakan dalam observasi adalah 

mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa 

hasil observasi menjadi data penting karena: 
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6) Peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks 

dalam hal yang diteliti atau akan terjadi. 

7) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada 

penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk 

mendekati masalah secara induktif. 

8) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek 

penelitian sendiri kurang disadari. 

9) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang 

karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara 

terbuka dalam wawancara. 

10) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif 

terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan 

menjadi bagian dari data yang pada giliranya dapat dimanfaatkan untuk 

memahami fenomena yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan yakni peneliti 

tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang informan lakukan, tetapi observasi 

dilakukan pada saat wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi 

lokasi sekolah, dan masuk ke kelas, berinteraksi dengan orangtua anak di sekolah 

maupun di rumah secara langsung, bertemu dengan pihak pengelola sekolah 

seperti kepala sekolah dan guru ataupun pihak-pihak lain, sesuai dengan pola 

snow ball, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data. 
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3.  Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan metode atau cara efektif yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan yang berwujud dokumen. Menurut Sugiyono 

(2010:329) dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen ada yang berbentuk tulisan, berbentuk gambar atau berbentuk karya 

seni. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Jadi pada penelitian kualitatif tidak 

cukup dilaksanakan hanya dengan mengumpulkan data melalui observasi saja atau 

wawancara saja, walaupun kedua langkah tersebut dianggap sebagai langkah yang 

dominan.  

Penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan alasan 

untuk memperkuat data-data primer dari observasi sebagai bukti penelitian. Pada 

metode dokumentasi, penulis melakukan pemotretan kegiatan orangtua. 

Selebihnya penulis mengambil dokumen dari administrasi kegiatan yang berada di 

PAUD Kelurahan Tanjungmas. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Suharismi Arikunto (2006: 149) merupakan 

alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut suharismi 

Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik atau dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah 

diolah. 
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Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen 

pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri 

sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman 

wawancara. 

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai 

instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu 

memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut 

Moleong (2007: 168) kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir 

data dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. 

2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. 

Secara umum penyususnan instrumen pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara yang menurut Arikunto, 2005: 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam 

rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian 

b. Menjabarkan variabel menjadi sub variabel 

c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel 

d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen 

e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar 
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Lebih lanjut sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu 

membuat kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

Variabel Sub variabel Indikator 

Partisipasi Dimensi kontribusi 1. kontribusi pemikiran  

2. kontribusi dana 

3. kontribusi tenaga 

4. kontribusi sarana 

Dimensi 

pengorganisasian 

1. model pengorganisasian 

2. struktur pengorganisasian 

3. fungsi pengorganisasian 

Dimensi 

pemberdayaan 

1. peran orangtua 

2. aksi orangtua 

3. motivasi orangtua 

4. tanggung jawab 

 

i. Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, 

penyususnan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan 

tahap-tahap berikut ini: 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang di dalam rumusan 

masalah judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian 

b. Menjabarkan variabel menjadi sub variabel atau bagian variabel 

c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel 

d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen 

e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar 
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H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Sumaryanto (2007:113) agar penelitian kualitatif menjadi 

penelitian yang disiplin/ ilmiah, maka data/ dokumen yang diperoleh perlu 

diperiksa keabsahannya. Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu penelitian 

agar dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat dibuktikan oleh orang-orang yang 

menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. 

Terdapat tujuh teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memastikan 

derajad kepercayaan dari data kualitatif yang diperoleh, yaitu: (1) perpanjangan 

keikutsertaan (prolonged engagement), (2) kekuatan pengamatan (persistent 

observation), (3) triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat (peer debriefing), (5) 

analisis kasus negatif, (6) pengecekan kecukupan referensi (referencial adequacy 

checks), (7) pengecekan anggota (member checking) 

Menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, 

yaitu verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber menggunakan 

multi-metode dalam pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data.  

Moleong (2002:178) menyebutkan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang dipakai adalah alat triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat yang berbeda alam metode kualitatif (Patton dalam 

Moleong, 2002:178).  
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  Triangulasi data ini dapat dicapai dengan cara: 

1. Membandingkan data angket dengan data dari hasil observasi dan 

wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu itu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan 

5. Membandingkan hasil wawancara suatu dokumen yang masih berlaku. 

 Triangulasi menurut Sugiono (2009: 373) terdiri atas: 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Pengecekan data kepada sumber penelitian yaitu 

guru dan siswa untuk mengetahui strategi apa yang digunakan guru sebagai 

usaha dalam mengembangkan pendidikan karakter di taman kanak-kanak. 

2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Pertama menggunakan teknik observasi dan 

kedua menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

 Triangulasi ini dilakukan untuk mengetahui kredibilitas data yang diperoleh 

dengan cara mengecek atau melakukan wawancara kembali dengan waktu atau 
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situasi yang berbeda dari wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. 

Misalnya sebelum proses pembelajaran dilakukan dan setelah proses 

pembelajaran dilakukan atau pada hari pertama dan hari berikutnya. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang 

digunakan tidak untuk membandingkan secara keseluruhan, tetapi peneliti hanya 

menggunakan perbandingan sebagai berikut : 

a)  Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumentasi yang berkaitan. 

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data 

primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. 

Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data observasi lapangan 

dengan data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat 

dipercaya. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Menurut Usman (2001:86) data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan 

dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk 

mengungkapkan data yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, 

pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk 

mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa masalah yang 
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sudah dirumuskan terdahulu digunakan model analisa interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2000:20). Teknik analisis interaktif 

terdiri dari empat komponen analisis, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

  Data yang dikumpulkan dari pengamatan atau observasi, wawancara dan 

dokumentasi dicatat dalam lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Pertama, 

catatan khusus yang merupakan catatan tentang apa yang diamati, didengar dan 

dilihat oleh peneliti. Kedua, catatan reflektif yang merupakan catatan yang berisi 

kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang baru saja 

dijumpai dalam catatan reflektif. Peneliti mulai melakukan penarikan kesimpulan 

awal yang bersifat sementara dan baru pada data secara sendiri-sendiri. 

2. Reduksi Data 

Menurut Miles & Huberman (2000:20) reduksi data artinya dalam 

penelitian terdapat proses penyeleksian data yang akan digunakan sebagai pijakan 

dalam penyusunan deskripsi penelitian dan penarikan simpulan. Sebagai proses 

pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transporasi data „kasar‟ yang muncul dari catatan-catatan  tertulis lapangan. 

Reduksi data bukan merupakan hal yang terpisah dari analisis. Reduksi 

merupakan bagian dari analisis. Plihan-pilihan peneliti tentang bagaian-bagaian 

mana yang dikode, mana yang dibuang, aspek mana yang sedang berkembang, 

semua itu merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menjaminkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 
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yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Laporan-laporan yang harus direduksi, yaitu dengan cara memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya ketika sewaktu-waktu diperlukan 

(Usman, 2001:86). 

3. Penyajian Data 

  Data yang bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. 

Oleh sebab itu diperlukan penyajian data. Penyajian data ialah penyajian data 

dalam bentuk matrik, network atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian, 

peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 

  Menurut Sumaryanto (2007:107) yang dimaksud dengan penyajian adalah 

sebagai kesimpulan informasi yang tersususn dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitataif adalah teks naratif yang merupakan 

penyederhanaan dalam informasi yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan 

bentuk yang disederhanakan. 

4. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. 

Jadi data yang didapatkan kemudian diambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan 

itu kabur, tapi lama-lama semakin jelas karena data yang diperoleh semakin 

banyak yang mendukung. Verifikasi dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 
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mengumpulkan data baru. Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika 

memenuhi persyaratan validitas, reliabilitas dan objektivitas sudah terpenuhi. 

Oleh sebab itu selama proses analisis hal-hal tersebut harus selalu mendapat 

perhatian. 

Menurut Sumayanto (2007:107) kegiatan analisis ini sangat penting, sebab 

dari permulaan pengumpulan data, seseorang mencar arti kualitatif dan mulai 

mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta preposisi. 

Bagan 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Hurberman, (1992: 20) 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

interaktif yaitu analisis yang dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga 

komponen penting, yaitu reduksi data, penyajian atau display data, serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Alasan peneliti menggunakan analisis 

model interaktif, karena dalam penelitian kualitataif menggunakan suatu proses 

Pengumpulan Data 

Reduksi data 

Penyajian Data 

Menarik Kesimpulan 



 

 

53 

bertahap, yaitu pada waktu pengumpulan data peneliti selalu membuat 

penyeleksian data atau reduksi data dan penyajian data. Kemudian data tersebut 

dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari berbagai deskripsi 

dan refleksi. Kemudian peneliti menyusun data tersebut untuk direduksi dan 

diteruskan dengan penyusunan data yaitu berupa penjelasan dalam bentuk analisis 

deskripsi secara sistematis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Wilayah Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara merupakan 

wilayah pesisir Kota Semarang sehingga banyak masyarakatnya yang berprofesi 

sebagai nelayan. Kawasan ini terletak di sebelah timur dari Pelabuhan 

Tanjungmas. Wilayah Pantai di Kelurahan Tanjungmas terletak di sebelah timur 

dari Pelabuhan Tanjung Emas, dan di beberapa arealnya masih terletak di dalam 

kolam Pelabuhan Tanjung Mas bagian timur. Tepat di bagian timur breakwater 

pelabuhan. Bagian timur dari tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdapat muara Kali 

Banger dan muara Banjir Kanal Timur (BKT), serta Kali Tenggang yang 

bermuara di BKT. Proses hidrodinamika di muara sungai Kali Banger, BKT, dan 

Kali Tenggang serta pengaruh gelombang laut di daerah ini menjadikan lahan 

pantainya rentan terhadap proses erosi/abrasi oleh gelombang serta rentan 

terhadap terjadinya genangan rob. Lokasi ini pernah dibangun perlindungan-

perlindungan pantai berupa pengaman dari caisson. Namun dari tahun ke tahun 

dapat diamati bahwa perlindungan pantai yang ada telah mengalami banyak 

kerusakan karena serangan gelombang laut, sehingga garis pantai di Tanjungmas 

mulai mundur karena terkena abrasi yang mengancam areal pertambakan dan 

pemukiman  warga. Selain itu areal ini juga mengalami penurunan tanah sedalam 

7 centimeter setiap tahunnya. Sehingga tiap periode tertentu warga melakukan 
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pembuatan tanggul di rumah maupun meninggikan bangunan rumahnya berkali-

kali. 

Adapun monografi Kelurahan Tanjungmas terdiri atas 16 RW dari 129 RT 

terdapat sekitar 13.000 jiwa dengan 2.600 kepala keluarga (KK). Ditinjau dari 

tingkat pendidikannya di Kelurahan Tanjung Mas, sebagai berikut: 

Tabel. 4.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Tanjungmas 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Belum Sekolah 1787 orang 

Tidak tamat SD/sederajat 3741 orang 

Tamat SD/sederajat 1217 orang 

Tamat SLTP/sederajat 899 orang 

Tamat SLTA/sederajat 664 orang 

Tamat akademi/sederajat 197 orang 

Tamat pergpuruan tinggai/sederajat 84 orang 

Buta huruf 31 orang 

Tamat akademi/sederajat 197 orang 

Tamat pergpuruan tinggai/sederajat 84 orang 

Buta huruf 31 orang 

sumber: Buku Monografi Kelurahan Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota 

Semarang Tahun 2012 
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Sedangkan tinjauan data penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan 

Tanjungmas sebagai berikut: 

Tabel. 4.2. Mata Pencaharian Masyarakat Tanjungmas 

Mata Pencaharian Jumlah 

Petani Sawah  - 

Nelayan 2345 orang 

Pengusaha Sedang/Besar 12 orang 

Pengrajin/Industri Kecil 11 orang 

Buruh Industri  5287 orang 

Buruh Bangunan 4107 orang 

Buruh Pertambangan - 

Buruh Perkebunan - 

Pedagang 560 orang 

Pengangkutan 278 orang 

Pegawai Negeri Sipil 816 orang 

ABRI 105 orang 

Pensiunan (ABRI/PNS) 361 orang 

sumber: Buku Monografi Kelurahan Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota 

Semarang Tahun 2012 

 

Wilayah Kelurahan Tanjungmas terdiri dari 3 dusun, yakni Tambak Mulyo 

yang sebelumnya memiliki nama Tambak Lorok, Tambak Rejo dan Bandar 

Harjo. Wilayah yang memiliki garis pantai serta menjadi konsentrasi pemukiman 

nelayan adalah Tambak Mulyo dan Tambak Rejo. Sebagian besar masyarakatnya 
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bermata-pencaharian sebagai nelayan. Sehingga penghidupan masyarakatnya 

sangat tergantung dari hasil laut, tambak maupun pembudidayaan perairan. 

Kampung nelayan Tambak Mulyo dan Tambak Rejo sebagai pemukiman nelayan 

yang ditunjang dengan adanya TPI, pasar pagi dan tempat pengolahan hasil 

tangkapan ikan laut di rumah-rumah warga. Selain sebagai nelayan, sebagian 

warganya berprofesi sebagai karyawan pabrik garmen di dekat pelabuhan, 

pedagang pasar, pengolah industri kreatif olahan hasil laut dan  sebagai pegawai 

swasta lainnya. 

Kelurahan Tanjungmas, tepatnya di wilayah Tambak Mulyo dan Tambak 

Rejo yang masuk di wilayah administratif Kelurahan Tanjungmas merupakan 

areal pemukiman nelayan. Dahulu nelayan memiliki banyak tambak dan beberapa 

saja yang menangkap ikan di laut lepas. Namun seiring terjadinya abrasi di 

wilayah ini maka banyak dari mereka yang lahan tambaknya habis terkena 

kikisan air laut. Sehingga kebanyakan nelayan di pesisir utara Semarang ini 

memilih menjadi pencari ikan di laut lepas dengan menggunakan perahu-perahu 

kecil. Sebagian  masyarakatnya memilih berdagang di pasar, kalangan muda 

selebihnya memilih menjadi karyawan pabrik. Masyarakat Tanjungmas, pasangan 

mudanya sebagian besar memilih untuk bekerja semua baik suami maupun istri, 

sehingga anak yang biasanya masih usia balita ataupun memasuki jenjang 

pendidikan awal diasuh oleh nenek-kakek mereka ataupun diasuh tetangga. 

Keluarga yang sudah tak muda lagi kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. 

Bapak bekerja di laut, Ibu bekerja menjual hasil laut. 
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B.  Keadaan Orangtua 

Mayoritas orangtua bekerja sebagai nelayan. Profesi sebagai nelayan adalah 

pengidupannya banyak bergantung pada kondisi alam. Nelayan wilayah ini bukan 

nelayan yang waktu bekerjanya berhari-hari di laut lepas dengan menggunakan 

kapal. Nelayan yang berhari-hari berada di laut disebut nelayan besar. Sebagai 

nelayan kecil, kesehariannya bekerja menggunakan perahu-perahu kecil yang 

digunakan bersama 2 atau 3 rekan seprofesinya. Berangkat pagi buta barulah 

siang atau sorenya pulang. Ataupun berangkat malam dan pulang pagi. 

Sedangkan para ibu-ibu selain mengurus anak dan rumah juga membantu 

berjualan ikan di pasar. 

Tabel. 4.3. Aktivitas Harian Orangtua Nelayan 

sumber: data primer yang diolah 

Ada bulan-bulan tertentu yang merupakan musim gelombang di laut. Bulan 

Desember hingga Januari biasanya musim gelombang. Pada bulan-bulan ini para 

nelayan umumnya melabuhkan perahu. Banyak nelayan yang berhenti melaut 

hingga 2 bulan penuh. Ada yang selama 2 bulan ini beralih profesi lainnya yang 

Waktu 
Aktivitas 

Bapak Ibu 

Subuh- 06.00 

WIB 

Menyiapkan perbekalan 

miyang 

Menyiapkan sarapan 

06.00 WIB Bapak berangkat ke laut Ibu berangkat ke pasar 

09.00 WIB masih di laut pulang dari pasar, 

menunggui anak di 

sekolah 

12.00 WIB Masih di laut Memasak 

13.00 WIB pulang Membereskan rumah 

14. 00 WIB Istirahat, ke pasar Ke pasar lagi 

18.00 WIB - 

subuh  

Jika tidak berangkat ke 

laut, kumpul 

bersama keluarga 

Kumpul bersama 

keluarga 
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lebih aman, seperti menjadi pengrajin olahan tambak, ada yang merantau ke kota 

lain sebagai pekerja proyek bangunan dan ada yang menganggur. 

Bulan Maret hingga April adalah bulan musim udang rebon. Bulan ini 

banyak ibu-ibu yang mengolah udang rebon menjadi terasi. Bulan Juni hingga 

Agustus adalah bulan-bulan banyak perolehan tangkapan ikan. Pada bulan-bulan 

ini nelayan dapat berangkat miyang dari subuh hingga sore ataupun sebaliknya. 

Hasil tangkapan pun melimpah. 

Penghasilan kotor nelayan saat musim ikan rata-rata Rp 200.000 per hari. 

Saat ikan melimpah penghasilan kotor dalam satu hari dapat mencapai Rp 

800.000 hingga Rp 2.000.000. Namun, saat paceklik bisa merugi, tidak 

mendapatkan ikan atau hasil penjualan tangkapan tidak mampu menutup modal 

yang sudah dikeluarkan. Terkadang juga kejadian kecelakaan, misalnya 

kecelakaan mesin atau kecelakaan jaring. Saat sudah melaut tiba-tiba di tengah 

terjadi kecelakaan sehingga tidak jadi miyang sementara modal berupa bahan 

bakar perahu sudah dikeluarkan sekitar Rp 100.000, belum lagi ditambahkan 

dengan perbekalan miyang lainnya. 

Setelah ada program kerjasama Unnes dengan CSR PT Pertamina di 

wilayah Tambak Rejo masyarakatnya memiliki profesi yang lebih beragam. 

Profesi warga selain miyang antara lain sebagai peternak itik, pengrajin telor asin, 

pengrajin terasi, pembuatan roti, pembuatan nugget ikan atau pengolahan hasil 

tangkapan laut lainnya. 
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C. Layanan PAUD di Tanjungmas 

Kawasan kampung nelayan ini telah berdiri lembaga pendidikan swasta 

yang dikelola oleh penggiat pendidikan setempat. Layanan pendidikan anak usia 

dini di wilayah Tambak Mulyo dan Tambak Rejo yakni sebagai berikut: 

1) PAUD Qotrinnada 

PAUD Qotrinnada berdiri di bawah Yayasan Shifaur Rahma di wilayah 

Tambak Mulyo pada tahun 2011. PAUD Qotrinnada sendiri terdiri dari 2 kelas. 

1 kelas pagi diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, kegiatan belajarnya 

dimulai pukul 07.15 WIB sampai pukul 09.30 WIB dengan jumlah murid 16 

anak. Serta 1 kelas siang kelas yang diperuntukkan bagi anak usia 5-6 tahun 

dengan jumlah murid 20 anak, kegiatan belajarnya dimulai pukul 10.00 sampai 

12.00 WIB. Kelas pagai dn siang ini menggunakan kelas yang sama secra 

bergantian dengan 1 tenaga pengajar tetap dan 1 tenaga pengajar titak tetap. 

2) PAUD Patra Sutera 

Pada tahun 2011 Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) membantu pengadaan tempat 

belajar yang permanen. Sekolah rintisan masyarakat ini disebut juga PAUD 

Nanda Shifana atau yang sekarang lebih dikenal dengan PAUD Patra Sutera. 

PAUD Patra Sutera memiliki 2 pengajar. PAUD Patra Sutera memulai jam 

belajarnya sejak pukul 08.00WIB sampai pukul 10.30 WIB dengan jumlah 

murid 20 anak, yakni usia TK A sejumlah 5 anak dan usia TK B sejumlah 15 

anak dan disatukan dalam pembelajaran dan kelas yang sama. 
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3) RA Bustanul Wathon 

Lembaga pendidikan tertua di Tambak Mulyo, bernaung di bawah Yayasan 

Tarwiyatul Wathon. RA ini paling mapan diantara yang lain. Memiliki 2 

pengajar dengan kelas besar, jumlah muridnya kisaran 50 anak. Hanya saja 

saat peneliti mengajukan permohonan sebagai tempat penelitian, pihak sekolah 

tidak berkenan.  

 

D.  Hasil Penelitian 

1. Partisipasi Orangtua dalam Penyelenggaraan PAUD di Tanjungmas 

Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti melakukan pendekatan melalui 

perkenalan dan pembicaraan bebas sampai pada titik masalah tentang keterlibatan 

orangtua dalam penyelenggaraan layanan PAUD ini. Berikut kode untuk 

informan. 

Tabel 4.4. Kode untuk Informan 

Subjek Kode Jenis 

Kel

ami

n 

Pendidikan 

Terakhir 

Pekerjaan 

Kepala 

Sekolah 

PM.KS P S1 PAUD Kepala Yayasan 

Shifaur Rahma 

(PAUD Qotrinnada), 

sekaligus pengajar 

PAUD Patra Sutera 

Guru Kelas 

PAUD Patra 

sutera 

PM.GPS P SMA, LPGTK Guru Kelas PAUD 

Qotrinnada 

Guru Kelas TK 

B PAUD 

Qotrinnada 

PM.GQ P S1, Akuntansi Guru Kelas PAUD 

Patra Sutera 

Orangtua TK B 

PAUD 

Qotrinnada 

PM.OT.QA.1 P SMA Ibu Rumah Tangga 



 

 

62 

Orangtua TK B 

PAUD 

Qotrinnada 

PM.OT.QA.2 P SMP Ibu Rumah Tangga 

Orangtua TK A 

PAUD 

Qotrinnada 

PM.OT.QB P SD Ibu Rumah Tangga 

Orangtua Patra 

Sutera 

PM.OT.PS1 P SMA Ibu Rumah Tangga 

Ketua RT PM.OT.PS2 L SD Ketua RT, pedagang 

Ketua RW PM.KRW L SMP Nelayan, Eks.Ketua 

RW 

sumber: data primer yang diolah 

Sedangkan untuk memudahkan identifikasi maka meneliti menggunakan 

keterangan koding. Koding dalam penelitian kualitatif memegang peranan 

penting ketika peneliti memasuki proses analisis data. Koding merupakan proses 

membuat kode pada data yang bertujuan untuk untuk mengorganisasi data secara 

lengkap dan mendetail sehingga data dapat menjurus pada topik penelitian. Tahap 

selanjutnya adalah mempelajari dan menandai kata kunci serta gagasan yang ada 

dalam data, dilanjutkan dengan penafsiran data yaitu berpikir dengan membuat 

kode-kode yang memiliki makna, mencari dan membuat pola-pola hubungan. 

Adapun kode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tb: adalah singkatan dari Tabel 

K: adalah singkatan dari Komentar  

N: adalah singkatan dari Nomor 

CL:  adalah kode dari Catatan Lapangan 
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   Tabel. 4.5. Kode untuk catatan lapangan 

 

sumber: data primer yang diolah 

Orangtua murid pada siswa PAUD di Kelurahan Tanjungmas mayoritas 

bekerja sebagai nelayan dan pekerja pabrik di pelabuhan. Mayoritas orangtua 

memiliki riwayat pendidikan rentang dari SD, SMP sampai SMA. Jadwal kerja 

para pekerja pabrik sesuai shift, banyak dari mereka yang berangkat ke pabrik 

sebelum anak berangkat ke sekolah, sehingga anak terbiasa berangkat sekolah 

sendiri tanpa antar jemput. Sebagian besar anak kesehariannya bersama nenek, 

karena orangtua dari wali murid anak usia pra sekolah mayoritas bekerja sebagai 

pegawai pabrik ataupun nelayan. Keperluan terkait sekolah anaknya orangtua 

menempatkan nenek atau kerabat untuk mengurus kebutuhan sekolah anak. 

Saat evaluasi hasil belajar anak, yakni masa pengambilan rapor, beberapa 

orangtua tidak mengambilkan rapor anaknya. Rata-rata 5 dari 20 peserta didik 

yang raportnya tidak diambil. Sehingga dapat dipastikan orangtua sangat jarang 

hadir di sekolah untuk sekedar mengambil rapor maupun mengontrol atau 

menanyakan langsung kepada pihak sekolah terkait kondisi dan aktivitas belajar 

anak selama di sekolah. 

Pendidikan anak usia dini di Kelurahan Tanjungmas sedikit banyak 

dipengaruhi oleh potret sosial masyarakatnya yang khas. Kawasan ini merupakan 

Kode Keterangan 

CL. 01. Catatan Lapangan 01 

CL. 02. Catatan Lapangan 02 

CL. 03.  Catatan Lapangan 03 

CL. 04. Catatan Lapangan 04 

CL.05. Catatan Lapangan 05 

CL. 06. Catatan Lapangan 06 
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Di daerah sini 1 RW ada 500 KK. Satu RT bisa sampai 70-50 KK. 

(Tb.8 K[N.51]) 
 

Orang warga sini banyakan kan bapaknya miyang, ibunya jualan 

ikan, miyang itu nyari ikan di laut. Kadang rame kadang sepi kadang 

ngga berangkat buat nyari ikan. (Tb.2 K[N.13]) 
 

areal padat penduduk, berikut wawancaranya dengan subjek PM.OT.PS2 selaku 

orangtua murid dan mantan ketua RT: 

 

Rumah antar warga masyarakatnya saling berhimpitan padat, menandakan 

wilayah ini merupakan areal padat penduduk. Sebagian besar masyarakatnya 

bekerja sebagai nelayan, berikut petikan wawancara dengan subjek PM.GPS: 

 

Pekerjaan orangtua bergantung pada hasil tangkapan ikan, sehingga kondisi alam 

sangat mempengaruhi tinggi-rendah penghasilannya. Hal senada juga 

disampaikan oleh PM.GQ, berikut petikan wawancaranya: 

 

Pekerjaan masyarakat yang berkaitan dengan laut dan sekitarnya, berikut petikan 

wawancara dengan PM.KRW: 

 

 

Selain mencari ikan di laut lepas, masyarakat yang tidak memiliki tambak 

sebagai lahan budidaya perikanan, tetap saja memiliki pekerjaan yang berkenaan 

dengan tambak ataupun ikan seperti pekerjaan pengolahan ikan di rumah. Selain 

itu juga ada yang merantau ke daerah lain, berikut subjek PM.OT.QA.1 

menyampaikan petikan wawancaranya:  

 

 

Orangtua mayoritas nelayan jadi ya seperti itu. (Tb.3 K[N.21]) 
 

Walaupun katakanlah yang punya tambak hanya orang kaya saja. 

Tapikan kayak saya saja yang ngga punya tambak dari kecil sudah 

bergelut di tambak. Apa itu ikut panen, apa itu ikut mancing, semua 

berhubungan dengan tambak. (Tb.9 K[N.55]) 
 

Saya ngasuh sendiri bapak di luar kota, Kalimantan. Saya kalo pagi 

saya jualan di pasar sana pulangnya mampir sini. (Tb.4 K[N.27]) 
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Orangtua yang merantau di luar kota biasanya menjadi buruh bangunan, sopir 

atau karyawan swasta. Selebihnya juga bekerja sebagai karyawan swata di pabrik 

kawasan pelabuhan atau kombinasi keduanya, berikut petikan wawancara dengan 

subjek PM.OT.PS1: 

 

Sehingga orangtua memiliki ritme waktu kerja yang berbeda-beda. Sebagai 

nelayan memiliki kesibukan di siang atau malam hari. Sebagai pegawai pabrik 

memiliki kesibukan pagi sampai sore atau semalaman sampai pagi, sesuai shift 

kerja. Sedangkan lainnya, para ibu yang menjualkan hasil tangkapan ikan bekerja 

pada pagi atau siang hari.  

Pendidikan anak usia dini awalnya dirintis penggiat pendidikan setempat dan 

belum ada pelibatan mendalam pada pihak-pihak pemerintah maupun masyarakat 

dalam mengupayakan penyelenggaraannya, berikut petikan wawancaranya 

dengan PM.KS: 

 

Sebelum ada sekolah yang diperuntukkan bagi anak usia dini maka, anak yang 

akan memasuki jenjang sekolah dasar langsung sekolah saja tanpa melalui 

preschool. Senada dengan penuturan di atas, PM.GPS juga mengatakan: 

 

Lebih dari itu, PM.GPS juga menyatakan: 

 

 

Saya kerja dari pagi. Jam 7 udah nyampe pabrik pelabuhan. Kalau 

bapaknya kan berangkat kerjanya rada siangan. (Tb.7 K[N.45]) 
 

Dulu di sini belum ada TK ataupun PAUD.  Ada SD/ MI disebelah 

pasar itu juga belum ada PAUD-nya. (Tb.1 K[N.1]) 

Karna belum ada PAUD jadi kita nyari tempat buat bikin PAUD. 

(Tb.2 K[N.5]) 
 

Anak sini aja kalo mau sekolah negeri ya ke SD Kemijen. Kemijen 

04 atau 03. Yang dari Patra Sutra dulu juga banyak yang masuk di 

Kemijen. (Tb.2 K[N.7]) 
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Sebelum PAUD ini dirintis yang ada hanyalah sekolah dasar swasta. Sebagian 

masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar negeri 

yang jarak lokasinya dirasa lebih jauh dari layanan pendidikan sekolah dasar 

milik swasta yang ada. Barulah seorang penggiat pendidikan masyarakat 

Tanjungmas ini memulai penyelenggaraan PAUD dengan menyewa balai RW, 

berikut petikan wawancara dengan PM.KS: 

 

 

Awal perintisan PAUD, kegiatan belajar diselenggarakan dengan menyewa balai 

RW. Setelah ada program CSR, PAUD ini dipindahtempatkan ruang belajarnya 

pada sebuah bangunan yang dirasa lebih kondusif. Sedikit terjadi perbedaan 

asumsi dari pengelola PAUD Patra Sutera, salah satu masyarakat yang bertugas 

menjembatani program CSR ini dalam pandangannya mengenai penyelenggaraan 

PAUD, berikut petikan wawancara dengan subjek PM.KRW: 

 

 

 

 

Pengabdian dalam bidang pendidikan pada program CSR salah satunya 

berupa pengadaan fasilitas belajar bagi anak usia dini di wilayah Tambak Rejo 

setelah melihat kebutuhan masyarakat. Perintis PAUD di Tambak Rejo yang 

kemudian mengajar di PAUD Patra Sutera yang semula menggunakan balai RW. 

Temuan aspek partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Tahun 2010 menyewa balai RW bersama Bu Fitri. Saya pake balai 

RW 16 lalu tahun 2011 ada program CSR dari Unnes bekerjasama 

dengan Pertamina. Ditawari CSR. (Tb.1 K[N.2]) 

Untuk kepengurusan PAUD sana, bidang pendidikan itu awalnya ngga 

ada rencana untuk mbangun. Rencana mbantunya untuk sekolahan yang 

kebanyaakan anak nelayan sekolah dimana lha disitu mau dikasih 

bantuan. Cuman waktu dulu saat saya masih menjabat Ketua RW ada 

guru yang dateng menyewa Balai RW untuk tempat belajar anak-anak 

kelas PAUD. Melihat itu, dari unnes melihat kenapa ngga dibikinke. 

(Tb.9 K[N.57]) 
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a. Dimensi Kontribusi 

1) Kontribusi Pemikiran 

Partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD pada masyarakat 

nelayan kelurahan Tanjungmas, khususnya pada kontribusi pemikiran masih 

dilakukan dengan hal yang seadanya, berikut petikan wawancara dengan 

PM.GK.PS1: 

 

 

 

Ide masih seputar usulan kegiatan. Selain itu, belum adanya forum khusus yang 

menjadikan sarana penyampaian gagasan dari orangtua. Tanggapan orangtua 

mengenai penyampaian ide atau gagasan terkait sumbangan pemikiran pun belum 

ada, berikut petikan wawancaranya dengan PM.OT.PS1: 

  

 

Rapat atau forum komunikasi antara pihak sekolah dan guru tidak ada, yang ada 

hanyalah komunikasi searah. Instruksi atau informasi biasanya dari pihak sekolah 

melalui guru kepada orangtua, berikut petikan wawancaranya dengan PM.GPS: 

 

 

 

Orangtua belum memberikan usulan sampai pada ranah kebijakan atau sekedar 

masukan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan PAUD. Usulan yang ada masih 

Usulan? Biasanya orangtua kalo sudah lama yang usul minta jalan-

jalan. Ayo bu, kemana bu, kalo pihak sekolah yang minta kan belum 

tentu semuanya mau tapi kalo dari orangtua kan ya nanti bisa 

diusahakan semua ikut, biasanya tiap akhir semester kita piknik. (Tb. 

2K[N.11]) 

Belum ada perkumpulan orangtua. Ide? Engga mba, saya ngga 

pernah. Mungkin karena ini sekolah baru. Saya juga kurang tau soale 

baru sebulan ini nungguin anaknya. (Tb.7K[N.48]) 

Jadinya kalo ngumpulin bentuknya sosialisasi. Seringnya kita 

menyampaikan informasi lewat selebaran atao catatan kecil untuk 

orangtua. Rapat ngga ada, kalo ngumpulin yang dateng mbah-

mbahnya. Tidak semua anak juga dijemput orangtuanya, paling segitu 

yang dianter-jemput rutin, jadi seringnya info pake model sambung 

lidah. Kalo pengambilan rapot juga kadang 1 orang ambil punya 3 atau 

4 anak, tidak semua orangtuanya bisa dateng, mereka kan tetanggaan 

jadi sekalian diambilkan. Kalo ada kendala di kelas ya kita sampaikan 

kepada walinya atau tetangga terdekatnya. (Tb.2K[N.9]) 
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berupa hal teknis seperti rekomendasi tempat wisata ketika akan 

diselenggarakannya rekreasi sekolah pada akhir tahun ajaran. 

2) Kontribusi Pendanaan 

 Setiap bulannya sekolah telah mewajibkan iuran bulanan pada orangtua 

sebagai pembiayaan operasional sekolah. Orangtua nampak telah berpartisipasi 

dalam hal pendanaan. Berikut catatan lapangannya: 

 

Orangtua membayarkan sumbangan nominal tertentu per periode yang sudah 

ditentukan jumlahnya maupun sumbangan sukarela guna menunjang 

penyelenggaan PAUD. Sebagian orangtua membayar rutin iuran SPP per bulan, 

berikut petikan wawancara dengan PM.OT.PS1: 

 

Orangtua menargetkan waktu tertentu untuk menyelesaikan pembayaran. 

Sebagian orangtua merasa iuran tidak memberatkan, berikut petikan wawancara 

dengan PM.OT.PS2: 

 

Sebagian orangtua merasa tidak keberatan atas iuran yang diwajibkan sekolah. 

Selain itu orangtua juga dikenakan iuran tambahan lainnya, berikut petikan 

wawancara dengan PM.OT.QA.1: 

 

 

Setiap bulan jalan. Alhamdulilah bayarnya rutin. (Tb.7 K[N.49])  
 

Untuk iuran masih wajar. (Tb.8 K[N.54]) 
 

Iurannya ngga memberatkan. Ini juga iuran tambahannya kecil-

kecil kalo mau ada lomba keluar saja, paling 5 ribu atau mau beli 

majalah. Iurannya ngga memberatkan kan buat belajar anak, kita 

juga tau itu uang iuran tambahannya buat apa. Kalo liburan juga 

bisa pake uang tabungan, kita ngajakin ke ibu gurunya, ayo liburan 

pergi kemana bu. Telaten gurunya. (Tb.6 K[N.42]) 
 

Hari ini si ibu membawa buku tabungan dan kartu pembayaran 

SPP.“Ini sekalian bu, SPP sekarang sama bulan kemarin, sekalian 

nabung”, ujar si ibu. (CL.02) 
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Iuran tambahan digunakan untuk membeli majalah bulanan, perlengkapan khusus 

pembelajaran, perlombaan dan iuran les drumband bagi yang mengikuti. 

Dijumpai pula beberapa orangtua dengan kendala dalam kontribusi dana, 

berikut petikan wawancara dengan PM.OT.QA.2: 

 

 

 

 

Kondisi keuangan yang kurang menentu menjadikan beberapa orangtua 

menunggak atas biaya bulanan. Berikut petikan wawancara dengan PM.GQ: 

 

 

Biasayanya akan dibayarkan tiap bulan, jika sedang tidak ada uang iuran 

dibayarkan tiga bulan sekali atau bahkan saat pengambilan rapor saat akhir tahun 

ajaran. Jika sudah ada uang untuk membayar, orangtua menyetorkan langsung ke 

sekolah, berikut catatan lapangannya: 

Di sela istirahat pergantian kelas ada seorang ibu yang mengantarkan 

anaknya yang kelas TK Qotrinnada. Ibu ini masuk ke ruang guru 

sekaligus ruang administrasi, menemui Bu Dhanik. Hari ini ibu 

membawa buku tabungan dan kartu pembayaran SPP. “Ini sekalian bu, 

SPP sekarang sama bulan kemarin, sekalian nabung”. (C.L.02) 

Kendala keuangan selain ditunjukkan dengan belum rutinnya pembayaran iuran 

bulanan secara berkala, juga ditunjukkan dengan nampak beberapa anak belum 

berseragam sesuai ketentuan hari itu, berikut catatan lapangannya: 

Biasanya saya menarget sebelum tanggal 10 tiap bulannya. Tapi kalo 

ngga ada ya telat. Kalo ngga kecandak bulan ini yang bulan 

depannya, dirapel mbayarnya. Ini anak saya belum berseragam 

seperti teman-temannya, karena masih menggunakan seragam tahun 

lalu punya kakaknya, belum punya uang untuk beli yang baru, terus 

kata anaknya mau pake ya ngga apa-apa. (Tb.5 K[N.39]) 

Kadang ada yang bayarnya sebuan sekali, ada yang tiga bulan sekali, 

bahkan empat bulanan, ada juga yang sampai setahun. Nanti kita 

potong dari uang tabungan anak. Tidak ada rapat, adanya 

pemberitahuan. Orangtua tidak tahu menau. Paling ikut evaluasi ya 

kalo ambil rapot. Itu kalo yang mau hadir. (Tb.3K[N.19]) 
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Seragam siswa hari ini pun nampak tak sewarna, beberapa anak 

tidak mengenakan seragam sesuai dengan jadwal seragam hari itu. 

Ada yang mengenakan seragam hari kemarin dan beberapa anak 

mengenakan seragam tahun lalu. Setelah ditelusuri ternyata seragam 

yang berbeda karena anak tersebut belum memiliki seragam lengkap 

untuk sepekan sehingga seragam hari kemarin terpaksa dikenakan 

lagi. Ada juga yang mengenakan seragam tahun lalu, milik kakak 

mereka. Orangtua menyatakan belum memiliki uang cukup untuk 

tahun ini sehingga mengenakan seragam kepunyaan kakanya yang 

sekarang sudah masuk jenjang sekolah dasar. (C.L.1) 

Selain itu, kondisi finansial orangtua yang memprihatinkan berdampak pada 

penundaan pembayaran SPP maupun iuran yang lainnya. Orangtua biasanya 

membayarkan di akhir tahun ajaran saat pengambilan rapor, berikut petikan 

wawancara dengan PM.GPS: 

 

 

 

 

Pihak sekolah cukup memaklumi kondisi orangtua yang belum mampu 

membayar uang iuran bulanan secara rutin. 

 Sekolah telah memberitahukan bahwa pembayaran SPP maksimal tanggal 

10 setiap bulannya. Ada orangtua yang rajin membayarkan setiap bulan, ada yang 

terlambat melewati tanggal 10, ada yang menunggak dan membayarkannya di 

bulan depannya. Bahkan ada yang membayarkannya di akhir tahun ajaran saat 

pengambilan rapor/ijazah. Pendapatan orangtua yang sebagian besar sebagai 

nelayan dirasa kurang menentu sehingga pembayaran dilakukan saat ada 

penghasilan usai pemenuhan kebutuhan pokok. 

Rapot ada yang ngga terambil, kadang pas kenaikan juga ngga 

dateng. Tau-tau ada yang dateng setelah sebulan kenaikan langsung 

ke rumahnya Bu Anik bilang mau ambil ijazah sama nyicil 

tunggakan. Ya kita kasih ijazahnya, mereka kan mau ambil ijazah 

buat syarat masuk SD meskipun belum lunas. Lha mau gimana lagi 

ya kita kasih, orang warga sini banyakan kan bapaknya miyang, 

ibunya jualan ikan, miyang itu nyari ikan di laut. Kadang rame 

kadang sepi kadang ngga berangkat buat nyari ikan. (Tb.2 K[N.13]) 
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3) Kontribusi Tenaga 

Semua komponen baik sekolah maupun orangtua memiliki peran dalam 

penyelenggaraan PAUD di masyarakat kampung nelayan Tanjungmas. Kontribusi 

langsung orangtua dalam penyelenggaraan PAUD biasanya dengan cara 

menunggui anak selama belajar di sekolahan, berikut petikan wawancara dengan 

PM.OT.QA.1: 

 

 

Orangtua yang terlibat dalam bentuk menunggui anak karena ia merasa kasihan 

jika anak tidak ditunggui. Sebagian orangtua terlibat langsung membantu 

aktivitas belajar anak di kelas, berikut petikan wawancara dengan PM.OT.QA.2: 

 

 

Kendala belajar anak sering menjadi alasan untuk orangtua menunggui dan 

membantu anak selama pembelajaran di kelas. Kendala belajar lainnya ditunjukan 

dengan kondisi lainnya, berikut petikan wawancara dengan PM.OT.PS1: 

 

 

Dijumpai pula keterlibatan orangtua pada ranah teknis pembelajaran di kelas, 

berikut catatan lapangnnya: 

 

Anaknya memang kurang kosentrasi, maunya ditunggui, kalo di 

kelas sering mainan. Kalau ngga ditunggui lebih mainan lagi. Kalo 

saya keluar dia malah ikut keluar ngga mau nulis. (Tb.5 K[N.40]) 
 

Tiap hari tetep ke sekolah. Adeknya mau kalo sendirian, tapi 

saya kasian kalo pas istirahat ga ada ibunya malah lingak-

linguk. Saya kalo pagi saya jualan di pasar sana pulangnya 

mampir sini. Jadi saya anter-jemput. (Tb.4 K[N.30]) 
 

Bocahe seratane rada angel mba (tulisannya rada susah). Kalau 

hapalane sama baca bisa, sudah tau huruf. Cuma males saja kalo 

nulis. Kalo anaknya mogok ya ada komunikasi misalnya pamit sama 

sekolah. (Tb.7 K[N.44]) 
 

Kemudian salah seorang wali murid meminta pada guru agar 

mengubah formasi duduk yang ada agar seperti biasanya. Hal ini 

dikarenakan formasi duduk yang baru dirasa tidak menjadikan 

anak leluasa bergerak. Beberapa anak nyaris jatuh karena saat 

hendak berdiri bajunya terpaut dengan ujung meja. (C.L.1) 
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Selain itu orangtua turut menyiapkan perlengkapan sekolah anak saat di rumah, 

berikut petikan wawancara dengan PM.GQ: 

 

 

 

Orangtua juga terlibat pada proses belajar anak selama di rumah, guna 

memberikan pembelajaran yang sesuai dan kesinambungan, berikut petikan 

wawancara dengan PM.GPS: 

 

Sekolah seringkali memberikan PR. Selebihnya anak mengerjakan sendiri 

ataupun dengan bimbingan orangtua. Orangtua ada yang mengingatkan PR anak 

dan menemani saat pengerjaannya. Selain itu, saat anak enggan untuk 

mengerjakan PR orangtua juga membujuk agar berkenan mengerjakannya. 

Orangtua berupaya menyesuaikan dengan kendala belajar anak. 

4) Kontribusi Sarana 

 Orangtua berpartisipasi pula memfasilitasi sarana penunjang kebutuhan 

sekolah maupun penyelenggaraan PAUD, tidak selesai pada penyiapan 

perlengkapan belajar maupun pembayaran SPP. 

b. Dimensi Pengorganisasian Orangtua 

1)  Model Pengorganisasian 

 Turut serta dalam pengelolaan, dalam sekolah-sekolah yang berada di 

wilayah ini belum ada upaya pengorganisasian baik dari pihak sekolah, orangtua 

murid maupun masyarakat. Sekolah anak usia dini di kampung nelayan ini belum 

Orangtua nganter jemput, sama biasanya PR dirumah. Adanya 

rapat guru, kalo misal diundang rapat wali murid paling yang 

dateng mbah-mbahnya, orangtua pada sibuk kerja. (Tb.2K[N.8])  
 

Untuk barang bawaan atau penugasan untuk besok paling seperti 

gunting, lem, atau iuran apa karena ini banyak yangg nungguinya 

saya sampaikan ke ibu-ibunya langsung. Kemaren waktu mau 

menanam saya kasi tulisan besok bawa platik 1 sama tanaman 1. 

Kalo pulangnya nanti saya ingatkan lagi. (Tb.3K [N.25]) 
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memiliki komite sekolah atau forum sejenisnya guna mewadahi komunikasi 

interaktif pihak-pihak yang memiliki peran untuk sekolah. Berikut petikan 

wawancara dengan PM.GPS: 

 

 

Nampaknya perkumpulan orangtua hanya sebatas menunggui anak selama 

di sekolah dan belum ada pengorganisasian untuk orantua dalam rangka 

memberikan sumbangsih lebih untuk sekolah, berikut catatan lapangnnya: 

 

 

 

 

Orangtua nampak antusias dalam agenda arisan ini, menunjukkan adanya 

ketersediaan waktu dan dana guna mengikuti agenda ini. 

2)  Struktur Pengorganisasian 

Masyarakat dalam rapat-rapat perkumpulannya atau yang kerap dijumpai 

dengan nama musyawarah warga pun tidak memasukan bahasan sekolah sebagai 

bagian dari materi pembahasan, baik musyawarah warga di tingkat RT ataupun 

RW, berikut petikan wawancara dengan PM.OT.PS2: 

 

Selain belum terbentuknya forum komunikasi orangtua dengan sekolah, ketika 

timbul masalah yang harusnya dapat diselesaikan dengan diadakannya forum 

semacam komite sekolah. 

 

Komite sekolah belum ada, kemaren adanya susuan pengurus 

sekolah bukan komite sekolah. Kalo komite sekolah kan 

melibatkan masyarakat, disini belum. (Tb.2 K[N.16])  
 

Rapat RT? Rapat-rapat RT ato RW ndak membahas sekolah, 

komite sekolah juga belum terbentuk dhe. (Tb.8 K[N.52])  
 

Diluar ruangan nampak ramai dipenuhi oleh ibu-ibu yang menunggui 

anak mereka. Saat memasuki waktu istirahat anak lari berhamburan 

mencari orangtua mereka untuk jajan di warung teras sekolah ataupun 

membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Sebagian anak yang 

lain sibuk bermain dengan teman-teman lainnya. Orangtua datang 

sedari awal menunggui anak, ada yang datang langsung dari pasar usai 

bekerja, maupaun berangkat sedari pagi dan menunggui anak. (C.L.1) 
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3) Fungsi Pengorganisasian 

Forum komunikasi orangtua, sekolah dan warga belum ada. Bentuk 

komunikasi yang ada sebatas koordiinasi lisan non-formal. Intensitasnya pun tak 

menentu, berikut petikan wawancara dengan PM.GQ: 

 

 

 

Bentuk partisipasi umumnya orangtua hanya antar-jemput anak, pernah ada 

forum yang mempertemukan orangtua dan sekolah, yakni pada saat pengambilan 

rapor di akhir semester, berikut petikan wawancaranya dengan PM.GPS: 

 

 

Orangtua sebagian yang memiliki waktu lebih hanya menunggu sambil 

membicarakan kegiatan keseharian secara bebas, selebihnya hanya menunggu 

waktu anak pulang dan belum ada pemberdayaan bagi orangtua dari sekolah 

maupun upaya memberdayakan diri dari pihak orangtua, berikut catatan 

lapangannya: 

 

 

Sebagian orangtua yang menunggui anaknya selama sekolah tentunya memiliki 

ketersediaan waktu yang lebih, namun hal ini belum mendapat perhatian khusus 

sehingga tidak ada pengorganisiran aktivitas orangtua selama di sekolah. 

 

Paguyuban orangtua belum ada. Buku penghubung juga belum 

ada. Palingan kadang potongan tulisan yang diketik untuk 

memberi tahuakan apa pada orangtua melalui anak. Via phone 

juga tidak. Orangtua belum aktif, baru sebatas antar-jemput, 

nungguin anak dan bayar SPP. (Tb.3K[N.18])  
 

Orangtua nganter jemput, sama biasanya PR dirumah. Adanya 

rapat guru, kalo misal diundang rapat walimurid paling yang 

dateng mbah-mbahnya, orangtua pada sibuk kerja. (Tb.2 K[N.8])  
 

Hari ini cukup ramai karena akan dilakukan pengocokan undian 

arisan pekanan. Banyak ibu-ibu wali murid yang menjadi peserta 

arisan, meski tidak semuanya. (C.L.01) 
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c. Dimensi Pemberdayaan Orangtua  

1) Peran Orangtua 

Orangtua memiliki intensitas waktu yang lebih banyak bersama anak ketika 

di rumah. Berikut petikan wawancara dengan PM.GQ: 

 

\ 

 

 

 

 

Orangtua menindaklanjuti belajar anak agar terjadi kesinambungan pembelajaran 

antara di sekolah maupun di rumah. Diantara keterlibatan dalam penyiapan yang 

lainnya, berikut petikan wawancara dengan PM.GQ: 

 

 

Orangtua juga mempersiapkan penugasan khusus yang diminta oleh sekolah 

sebagai alat pembelajaran tambahan seperti bibit tanaman hias saat akan belajar 

berkebun. Selebihnya bentuk pendampingan belajar dari orangtua, berikut petikan 

wawancara dengan PM.OT.QA.1: 

 

 

 

 

Saya menyampaikan ke anak kalo mengerjakan PR ngga bisa, bisa 

tanya bapak atau ibu. Ada juga yang bapak ibunya ngga mau tau, ya 

nanti saya bilang ke anaknya, biar tetep minta diajari. Ada yang 

orangtuanya sampai detail, kalo pensilnya ada yang hilang ibunya 

bilang ke saya, nanti saya cek ternyata dipinjemke temennya cuman 

belum dikembalikan. Ada juga orangtua yang tahu kalo anaknya ngga 

ngerjain tugas dikelasnya, terus menyakan, ya saya bilang tadi usrek, 

maenan sama temenya jadi ngga ngerjain. Ada yang kalo disekolah 

tidak mau nulis, ternyata orangtua menyampaikan dirumah dia mau 

nulis. (Tb.3 K[N.23]) 
 

Untuk barang bawaan atau penugasan untuk esok hari paling 

seperti gunting, lem, atau iuran apa karena ini banyak yang 

nungguinya saya sampaikan ke ibu-ibunya langsung. Kemaren 

waktu mau menanam saya kasi tulisan besok bawa plastik 1 sama 

tanaman 1. Kalo pulangnya nanti saya ingatkan lagi.(Tb.3 

K[N.25])  
 

Kalo dirumah ngga saya dampingi, paling bilang “Ayo nok, digawe PR-

e”. Saya ngasuh sendiri bapak di luar kota, Kalimantan. Anak kecil 

kadang ngga mau, bilangnya kesel, capek. Gitu kan yaa anak kecil, 

Kadang males-malesan. Saya Cuma bilang “Ayo nok sekolah”, kalo 

jawabane ngono yaudah. Pas anaknya ngga mau yasudah kan masih 

kecil jadi ndak bisa dipaksa. Dari pada ngambek.  Nggambeknya ga 

mesti, ngga terus-terusan juga. “Ma males kesel ma”, yo gapapa. Cah 

cilik nek males ya males. (Tb.4K[N.27]) 
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Orangtua memaklumi saat anak sedang malas belajar dan ada kencendurangan 

membiarkan. Sehingga saat anak tidak mau belajar maka tidak ada aktivitas 

belajar. Ada juga orangtua yang mengupayakan anak untuk belajar, dan tidak 

hanya belajar tentang materi yang dipelajari di sekolah saja. Berikut petikan 

wawancara dengan PM.OT.QA.2: 

 

 

Selain orangtua, yakni bapak-ibu, anggota keluarga yang lainnya juga turut 

membantu. Tidak hanya belajar tentang penunjang aktivitas pembelajaran di 

sekolah saja, belajar Al-Qur‟an dan atau materi keagamaan lainnya juga 

dibelajarkan pada anak. Orangtua yang lebih intensif menemani anak beajar, 

maka saat seorang tidak bisa membersamai anak belajar yang lainnya akan 

menemani anak belajar, berikut petikan wawancara dengan PM.OT.QA.2: 

 

Meski anak diantar jemput dan ditunggui oleh nenek, sehingga nenek yang paling 

tahu tentang keseharian anak selama di sekolah. Maka ketika di rumah ibu dari 

anak membantu menemani anak belajar. 

 Bentuk keterlibatan orangtua masih seputar mengantar jemput anak, 

menunggui dan membayar SPP. Sulit ditemukan orangtua yang memantau 

langsung dan berkoordinasi dengan guru guna mengetahui perkembangan anak di 

sekolah untuk ditindaklanjuti saat di rumah. 

 

 

Di rumah saya yang menemani anak belajar, kadang juga sambil 

nemeni kakak-kakaknya belajar kakaknya juga ikut ndampingi 

bareng. (Tb.5 K[N.35]) 
 

Kalo di rumah selain ngerjain PR sekolahan juga belajar ngaji sama 

bapaknya yang ngajari. (Tb.5 K[N.36]) 
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2) Aksi Orangtua 

Motivasi orangtua, orangtua memiliki kesadaran untuk berpartisipasi, 

berikut petikan wawancara dengan PM.GQ: 

 

 

Ada orangtua yang belum memiliki kesadaran untuk berkomunikasi ke sekolah 

ketika anak malas berangkat ke sekolah, berikut wawancara dengan PM.GQ: 

 

 

3) Motivasi Orangtua 

Orangtua memiliki harapan agar anaknya dapat berkembang, berikut 

petikan wawancara dengan PM.GPS: 

 

 

Meski orangtua atau wali murid memiliki keterbatasan upaya untuk pemenuhan 

keburuhan belajar anak diusahakan, berikut petikan wawancara dengan 

PM.OT.QB: 

 

 

 

 

 

Pernah juga langsung dapet berita dari orangtua, katanya anak 

ngga mau masuk sekolah lagi. Kunjungan kerumah anak yang 

bermasalah? Engga ada. (Tb.3 K[N.24]) 
 

Kalo dirumah ada PR yang Kalo untuk kesehariannya dirumah sama 

ibunya. Saya ngga bisa nyerat mba, SD ngga lulus jadi ngga bisa 

ngajari putu. Ibunya kan pinter nulis, kalo belajar nulis. Begitu sing 

sabar kudune ngasuh bocah. (Tb.6 K[N.43]) 
 

Pernah juga ada anak yang diajak keluar kota, ke rumah 

orangtuanya kan disini merantau, dan tidak ada pemberitahuan. 

Surat tidak pernah ada yang masuk. Paling banter ada kabar lisan 

dari anak lain atau tetangga yang mengantar. (Tb.3 K[N.22])  
 

Kaya disana ada anak berkebutuhan khusus kan dia pengen 

sekolah, ya tidak kita tolak cuman akhirnya orangtuanya mau 

memantau dan mendampingi anaknya. (Tb.2 K[N.10]) 
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4) Tanggungjawab Orangtua 

Orangtua menindaklanjuti pembelajaran di kelas dengan cara memeriksa 

kembali PR harian saat dirumah, berikut petikan wawancara dengan 

PM.OT.QA.1: 

 

 

Saat di sekolah orangtua juga memastikan anaknya dapat belajar dengan nyaman, 

berikut catatan lapangannya: 

 

 

 

 

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Orangtua 

Bentuk-bentuk partisipasi orangtua yang nampak di PAUD Kelurahan 

Tanjungmas adalah sebagai berikut: 

Orangtua setiap hari mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Berikut petikan 

wawancara dengan subjek PM.OT.QA.1: 

 

Guru juga menerangkan bentuk pertisipasi yang biasanya dilakukan oleh 

orangtua. Berikut wawancaranya dengan PM.GPS: 

 

 

 

Ya tiap hari kan ada buku PR nanti sekedar saya liat, oh ternyata 

disuruh gitu, saya ingatkan ke anaknya kalo ada PR, tapi anaknya 

ngga saya dampingi, biar dia mandiri. (Tb.4 K[N.32]) 
 

Kemudian salah seorang wali murid meminta pada guru agar 

mengubah formasi duduk yang ada agar seperti biasanya. Hal ini 

dikarenakan formasi duduk yang baru dirasa tidak menjadikan anak 

leluasa bergerak. Beberapa anak nyaris jatuh karena saat hendak 

berdiri bajunya terpaut dengan ujung meja. (CL.01) 

Orangtua nganter jemput, sama biasanya PR di rumah. 

(Tb.2K[N.8]) 

Jadi saya anter-jemput.(Tb.4 K[N.30]) 
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Selain itu ada juga orangtua  memiliki pekerjaan momong, mengasuh anak 

orang lain, setiap hari ke sekolah sambil menunggui anaknya belajar di kelas. 

Berikut etikan wawancaranya dengan PM.OT.QA.2: 

 

Setiap harinya kisaran 10 sampai 15 orangtua dari 25 menunggui anaknya. 

Berikut salah satu alasan orangtua menunggui anaknya yang disamaikan oleh 

PM.OT.QA.: 

 

 

Membayar SPP atau iuran bulanan ataupun membayar iuran tambahan juga 

sebagai salah satu bentuk partisipasi. Berikut keterangan yang disampaikan oleh 

PM.OT.PS: 

 

Mendampingi anak saat field trip atau kegiatan di luar sekolah seperti manasik 

haji atau lomba unjuk karya. Berikut petikan wawancara yang disampaikan oleh 

PM.GQ: 

 

 

Sealin itu, orangtua juga menemani atau mengingatkan PR anak saat di rumah 

seperti yang dilakukan oleh PM.OT.QA.2. Berikut petikan wawancaranya: 

 

 

 

Agenda yang dikerjakan bersama melibatkan pendampingan 

dari orangtua ada manasik haji, sama perpisahan kelas, kalo 

perpisahan kadang kita pentas jadi kudu bareng orangtua. 

(Tb.3K[N.26]) 

Tiap hari tetep ke sekolah. Adenya mau kalo sendirian, tapi saya 

kasian kalo pas istirahat ga ada ibunya malah lingak-linguk. 

(Tb.4K[N.30]) 

Ini nunggui anak sambil momong anak tetangga, jadi punya 

sambilan mbak. (Tb.5 K[N.33) 

Di rumah saya yang menemani anak belajar, kadang juga 

sambil nemeni kakak-kakaknya belajar. Kakaknya juga ikut 

ndampingi bareng.  (Tb.5 K[N.35]) 

Setiap bulan jalan. Alhamdulilah bayarnya rutin. (Tb.7 K[N.49]) 
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi 

a. Faktor Pendukung Partisipasi Orangtua 

 Dukungan dari orangtua yang peduli pun mengalir. Dukungan baru sebatas 

keterlibatan yang berkenaan dengan anak langsung. Berikut petikan wawancara 

dengan PM.GPS: 

 

 

 

Faktor pendukung lainnya partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD 

yakni ketersediaan waktu dan tenaga orangtua. Hal ini nampak setiap pada 

kehadiran orangtua setiap harinya untuk turut menunggui anak selama aktivitas 

belajar di sekolah berlangsung. Terlebih jika agenda pekanan orangtua berupa 

arisan rutin, maka orangtua yang hadir lebih banyak dari hari biasanya. Berikut 

catatan lapangannya: 

 

 

Waktu dan tenaga orangtua inilah sangat potensial bagi orangtua sendiri maupun 

sekolah untuk adapat berkolaborasi untuk mengupayakan hal terbaik bagi 

perkambangan anak. 

b. Faktor Penghambat Partisipasi Orangtua  

  Masih dijumpai orangtua yang saat di rumah belum berupaya lebih untuk 

anak belajar, berikut petikan wawancara dengan PM.OT.PS2: 

Paling rajin? Ibunya Hani, beliau kalo Hari Sabtu libur kerja 

jadi tiap sabtu bisa nganterin sampe nungguin, kalo ada agenda 

atai informasi apa yang belum jelas ya ditanyakan langsung 

dengan sekolah. Kadang juga konsultasi ibunya menanyakan 

kebiasaanya anak disekolah seperti apa. Dirumah oh ternyata 

sama. Jadi ngga ada masalah. (Tb.3 K[N.20]) 
 

Hari ini cukup ramai karena akan dilakukan pengocokan undian 

arisan pekanan. Banyak ibu-ibu wali murid yang menjadi peserta 

arisan, meski tidak turut jadi peserta arisan. Arisan orangtua ini 

diadakan 2 kali dalam sepekan (C.L.1) 
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Sekolah yang memiliki tanggung jawab moral sebagi sarana pencerdasan 

masyarakat belum mulai membangun pemahaman melalui edukasi masyarakat. 

Pemahaman yang sederhana menjadikan partisipasi hanya bersifat transaksional. 

Peran sekolah sangat dinanti agar potensi ketersediaan waktu orangtua dapat lebih 

bermanfaat, berikut catatan lapangannya:  

 

 

 

Nampak orangtua turut hadir ke sekolah hanya sebatas menunggui dan 

beraktivitas sendiri yang tanpa berkaitan dengan upaya mendukung 

penyelenggaraan PAUD ataupun upaya lain sebagai anak. 

  Selain itu, orangtua belum mampu sepenuhnya untuk membayarkan iuran  

bulanan sesuai dengan ketentuan, yakni sebulan sekali sebelum tanggal 10. Hal 

ini tentunya disebabkan karena penghasilan orangtua yang kurang menentu. 

Matapencaharian sebagai nelayan tentunya bergantung pada hasil tangkapan ikan 

yang tidak menentu ditambah ada musim-musim tertentu yang menjadikan 

nelayan tidak memiliki penghasilan tetap. Berikut petikan wawancara dengan 

PM.GQ: 

 

 

 

 

Kalo di rumah anaknya saya amati kadang belajar, kadang ngga. 

(Tb.8 K[N.53]) 

Hari ini cukup ramai karena akan dilakukan pengocokan undian 

arisan pekanan. Banyak ibu-ibu wali murid yang menjadi peserta 

arisan, meski tidak turut jadi peserta arisan. Arisan orangtua ini 

diadakan 2 kali dalam sepekan. Setoran arisan tiap pertemuannya 

sebesar Rp 50.000 tidak semua peserta arisan pun hadir, biasanya 

setoran arisan dititipkan pada orangtua yang hadir. (C.L.1) 

Kadang ada yang bayarnya sebuan sekali, ada yang tiga bulan sekali, 

bahkan empat bulanan, ada juga yang sampai setahun. Nanti kita 

potong dari uang tabungan anak. Tidak ada rapat, adanya 

pemberitahuan. Orangtua tidak tahu menau. Paling ikut evaluasi ya 

kalo ambil rapot. Itu kalo yang mau hadir. (Tb.3 K[N.19]) 
 



 

 

82 

F. Pembahasan 

Masyarakat kampung nelayan yang memiliki aktivitas matapencaharian 

beragam. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Meski tidak 

semuanya memiliki tambak atau perahu untuk mencari ikan, namun masyarakat 

memiliki berbagai aktivitas yang berkenaan dengan laut, seperti pengolahan hasil 

laut. Profesi harian mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakatnya. 

Penghasilan dari menangkap ikan yang tiap harinya tak menentu, menjadikan 

penghasilan masyarakatnya juga kurang menentu tiap harinya. Kadang melimpah, 

kadang kekurangan. 

Kondisi kurang menentu inilah yang turut mewarnai kehidupan masyarakat 

dalam kesehariannya. Termasuk pada proses partisipasi penyelenggraan PAUD di 

wilayah pesisir.  Mulanya penyelenggaraan PAUD di kampung nelayan 

Tanjungmas dirintis oleh masyarakat yang pada tahap selanjutnya dibantu oleh 

program CSR. Dalam penyelenggaraannya tentu melibatkan beberapa komponen 

masyarakat, salah satunya adalah orangtua atau wali murid. Partisipasi orangtua 

sendiri mengalami intensitas dan bentuk tersendiri dengan berbagai kekhasan 

yang mempengaruhi wilayahnya. 

Penghasilan suami dan atau istri yang rendah sering menjadi pemicu 

pertengkaran dalam keluarga yang miskin. Biasanya keluarga miskin ini tinggal 

di kantong-kantong kemiskinan dengan luas rumah yang sangat terbatas, kumuh, 

panas, bising dan sesak.  

Orangtua dengan status sosial ekonomi rendah sering memberi contoh 

negatif dalam berbagai aspek kehidupan anaknya, seperti dalam berbicara, 
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terutama saat mereka bertengkar karena keterbatasan keuangan keluarga. 

Sehingga keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung mengalami 

stres yang tinggi. Pendekatan stres lingkungan dapat digunakan untuk menolong 

memprediksikan bermacam-macam akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan 

lingkungan fisik, sosial maupun psikologis. Namun perlu dicermati bahwa 

pendekatan stres lingkungan secara tunggal sering menimbulkan kekaburan 

dalam mengidentifikasi stresor. Model stres lingkungan juga sering sulit secara 

pasti memprediksikan strategi koping yang akan digunakan oleh keluarga untuk 

menghadapi stresor, sebab antara satu keluarga dengan keluarga lain mungkin 

berbeda walaupun tinggal dalam lingkungan dan kondisi sosial ekonomi sama. 

Ketergantungan pada konteks keluarga dan adanya perbedaan individual masih 

merupakan suatu tantangan psikologi lingkungan. 

Penghasilam harian keluarga ini sangat bergantung pada hasil tangkapan 

laut. Penghasilan yang tak menentu, menjadikan gaya hidup menitikberatkan  

pada belanja seputar kebutuhan primer sehari-hari. Ismail (dalam Kusnadi, 2007) 

menyatakan bahwa nelayan kecil atau nelayan buruh yang tingkat penghasilannya 

lebih kecil atau kondisi perairannya sudah tidak lagi memberinya penghasilan 

yang besar, cenderung lebih rasional dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-

hari. Bagi mereka, menjaga pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari secara 

konsisten merupakan hal yang sangat penting, prioritas dan harus diupayakan. 

Akan tetapi, jika mereka memperoleh pendapatan yang cukup besar karena 

keberuntunggan, barulah mereka akan mengkonsumsi makanan lebih dari 

biasanya. Konsumsi yang agak “mewah” untuk ukuran mereka merupakan 
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manifestasi dari kompensasi psikologis atas beban kerja berat yang selama ini 

kurang memberinya kehidupan yang bahagia. Praktik demikian bersifat 

insidental, kadang kala saja kalau sedang memperoleh rezeki cukup banyak 

(Kusnadi, 2007). 

Masih menurut Kusnadi, gaya hidup boros nelayan merupakan manifestasi 

dari konsekuensi mengejar kehormatan sosial maka gaya hidup yang demikian 

mencerminakan cara pandang yang sederhana untuk mengejar kenikmatan hidup, 

dimana laut akan selalu memberinya penghasilan sepanjang masa. 

Berlangsungnya gaya hidup demikian juga karena lemahnya tradisi budaya 

menabung dan berinvestasi, sehingga keluarga nelayan berpikir pragmatis: ada 

laut pasti ada ikan dan ada penghasilan yang bisa diperoleh setiap hari. 

1. Partisipasi orangtua dalam PAUD pada masyarakat nelayan Kelurahan 

Tanjungmas 

Sekolah yang baik ditopang tidak hanya dari pihak sekolah saja, orangtua 

dan masyarakat hendaknya turut serta dalam berpartisipasi. Partisipasi orangtua 

dalam penyelenggaraan PAUD di kampung nelayan berjalan ala kadarnya. Baik 

sekolah, orangtua maupun pemerintah sudah menjalankan perannya namun 

kurang optimal pada perannya masing-masing. Realitas sosial yang mencirikan 

masyarakat kampung nelayan sebagai kalangan kelas ekonomi kelas bawah, 

ditambah rendahnya riwayat pendidikan masyarakatnya menjadi pelengkap 

ketidakpahaman orangtua dalam memahami pentingya partisipasi pada 

pengelolaan sekolah. 
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Partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD pada masyarakat 

nelayan kelurahan Tanjungmas, khususnya pada kontribusi pemikiran masih 

dilakukan dengan hal yang seadanya. Sumbangan pemikiran yang terlihat hanya 

sebatas mengusulkan objek wisata saat akan dilaksanakannya perpisahan kelas. Di 

samping itu, belum adanya forum khusus yang menjadikan sarana penyampaian 

gagasan dari orangtua. Tanggapan orangtua mengenai penyampaian ide atau 

gagasan terkait sumbangan pemikiran pun belum ada. 

Rapat atau forum komunikasi antara pihak sekolah dan guru pun belum ada, 

yang ada hanyalah komunikasi searah. Instruksi atau informasi dari pihak sekolah 

melalui guru kepada orangtua. Setahun hanya dua kali orangtua diundang resmi 

oleh sekolah guna pengambilan rapor anak. Serta tidak semua orangtua yang 

mampu menghadiri undangan sekolah, banyak diantara orangtua yang 

mewakilkan pengambilan rapor kepada orangtua siswa lainnya. Agenda 

pengambilan rapor pun hanya sekedar dijadikan sebagai ajang penyelesaian 

administrasi orangtua pada sekolah. Selebihnya tidak ada pembahasan evaluasi 

kegiatan belajar ataupun pelaporan komprehensif tentang perkembangan anak. 

Keterlibatan orangtua yang menyekolahkan anaknya pada layanan 

pendidikan anak usia dini di masyarakat kampung nelayan umumnya memberikan 

kontribusinya masih seputar pendanaan dan penyiapan hal yang secara kasat mata 

berkenaan langsung dengan anak. Partisipasi untuk sekolah hanya sebatas 

membayarkan iuran SPP, selebihnya adalah menjadi tugas pihak sekolah. 

Selebihnya kebutuhan informasi perkembangan anak selama di sekolah belum 

tersentuh oleh orangtua. Orangtua memiliki persepsi bahwa ada garis tegas antara 
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hak wilayah tersendiri yang menjadi domain guru pada anak dan domain orangtua 

pada anak, pun dengan guru memiliki persepsi yang sama. Orangtua menganggap 

bahwa domain orangtua adalah selama ia di rumah atau aktivitas anak selain 

belajar di sekolah. Sedangkan domain guru berada saat anak belajar di sekolah. 

Hal ini sangat disayangkan, hanya karena belum terbentuknya sinergi yang baik 

antara orangtua dan pihak sekolah maka beberapa hal yang berkenaan dengan 

perkembangan dan pembelajaran anak kurang dapat berjalan dengan optimal. Satu 

contoh diantaranya pada salah satu kasus, anak di sekolah diajarkan belajar huruf 

hijaiyah, di rumah anak pun diajarkan belajar huruf hijaiyah. Di rumah maupun di 

sekolah anak belajar huruf hijaiyah, namun teknik pembelajaran yang digunakan 

oleh orangtua di rumah maupun guru di sekolah berbeda. Sehingga dalam 

pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah kurang dapat efektif karena anak belajar 

dari teknik membaca yang berbeda sehingga proses belajar anak tentang huruf 

hijaiyah di sekolah maupun di rumah kurang dapat meguatkan konsep 

pemahaman huruf hijaiyah. 

Garry Hornby dan Rayleen Lafaele (2011) dalam penelitaiannya 

menyimpulkan bahwa kendala keterlibatan orangtua dipengaruhi oleh faktor 

orang-tua dan keluarga, orangtua dan guru serta kondisi sosial. Pertama, orangtua 

dan keluarga, yang berawal dari kepercayaan orangtua, persepsi untuk terlibat 

pada apa yang terjadi selama di kelas sehingga berujung pada terselesaikannya 

masalah yang dimbul dari anak seperti rentang usia, kecacatan dan kesulitan 

belajar, bakat minat, serta masalah perilaku. Kedua, faktor orangtua dan guru yang 

meliputi perbedaan agenda, perbedaan bahasa yang digunakan serta perilaku. 
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Ketiga, faktor sosial, meliputi isu demografi, historikal, politik dan ekonomi. Hal 

ini dapat mempengaruhi profesionalitas pendidikan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih besar dari kendala-kendala keterlibatan orangtua. 

Keterlibatan orangtua awal mula ditunjukkan dengan memilihkan tempat 

pendidikan bagi anaknya hal ini dikuatkan dengan UU No. 20 tahun 2003 pasal 7 

yang menyatakan bahwa orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. Sudah 

semakin jelas nampaknya, bahwa orangtua harus secara aktif memilih sekolah 

yang terbaik bagi anaknya dan memperoleh informasi perkembangan anaknya 

ketika di sekolah. Orangtua tidak hanya memberikan kasih sayang dalam bentuk 

materi saja, namun juga dibutuhkan kasih sayang dalam bentuk perhatian. Bentuk 

kasih sayang yang diterima dari kecil inilah yang akan dibawa anak ketika besar 

nanti sebagai pengalaman hidupnya, karena anak akan lebih tajam memorinya saat 

mereka masih kecil. 

Dari definisi konseptual tentang partisispasi yang telah dikemukakan 

Oakley, terdiri dari 3 (tiga) dimensi kajian, yakni: 

a. Dimensi Kontribusi Orangtua 

Pada dimensi ini melingkupi 3 indikator, indikatornya: 

1) Kontribusi Pemikiran 

Gagasan yang hadir dari orangtua hampir tidak terakomodasi dengan baik, 

kebanyakan orangtua tidak memiliki sarana komunikasi dan ditambah 

keengganan dalam menyuarakan pendapatnya. Menurut hasil wawancara, 

sumbangan ide orangtua hanya sebatas mengusulkan tujuan tempat wisata hendak 
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libur akhir semester tiba. Hal yang paling nampak dari tidak atau belum adanya 

ide dari orangtua, terlihat dari tidak adanya forum komunikasi khusus, semacam 

komite sekolah atau sejenisnya. 

Forum khusus untuk orangtua hanya disediakan saat pengambilan rapot. 

Cukup memprihatinkan ketika tidak semua orangtua mampu menghadiri agenda 

pengambilan rapor anak. Banyak dari orangtua memilih untuk diwakilkan. 

Sebaiknya orangtua memberikan sumbangan pemikiran masukan, saran terkait 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pengembangan pengelolaan sekolah. 

Selanjutnya sekolah yang menindaklanjuti, agenda serap ide gagasan tentunya 

akan dapat berjalan ketika ada forum komunikasi khusus dapat berupa forum 

komite sekolah. Namun pada KB Nanda Shifana, TK Qotrinnada maupun PAUD 

Patra Sutera belum memiliki Komite Sekolah yang harusnya sebagai wadah bagi 

sekolah, orangtua, maupun masyarakat dalam turut serta mentukan kebijakan-

kebijakan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sekolah. 

Penyelenggaraan PAUD di kampung nelayan sudah mutlak membutuhkan 

pembentukan forum komunikasi semacam komite sekolah. Pembentukan komite 

sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 ditentukan oleh pihak sekolah, 

karena sekolah lah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Komite sekolah 

diambil dari perwakilan yang ada di masyarakat pada umumnya dan orangtua 

murid pada khususnya. Perwakilan dari masyarakat sekitar diharapkan agar 

sekolah dapat mengetahui apa saja potensi yang dimiliki daerah dan ikut 

mengembangkan daerah sekitar bersama-sama. Partisipasi orangtua murid juga 

dibutuhkan agar dapat mengembangkan sekolah dan daerah setempat. 
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2) Kontribusi Dana 

 Setiap bulannya sekolah telah mewajibkan iuran bulanan pada orangtua 

sebagai pembiayaan operasional sekolah. Orangtua nampak telah berpartisipasi 

dalam hal pendanaan. Orangtua membayarkan sumbangan nominal tertentu per 

periode yang sudah ditentukan jumlahnya maupun sumbangan sukarela guna 

menunjang penyelenggaan PAUD. Pada beberapa orangtua mengalami 

ketidakteraturan dalam pembayaran yang disebabkan belum adanya uang yang 

dapat dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Di luar iuran SSP per bulan 

juga msih ada iuran lagi seperti untuk pengadaan perlengkapan belajar yang habis 

pakai maupun dikenainya iuran tambahan bagi siswa yang turut serta dalam les 

usai pembelajaran resmi ditutup. Sekolah melakukan penarikan iuran tambahan 

ini karena dirasa iuran operasional yang wajib dibayarkan tiap bulanannya hanya 

mampu mengakomodasi kebutuhan operasional sekolah saja. 

 Pada orangtua siswa yang mengalami kendala dalam pembayarannya dapat 

dibayarkan ketika sudah ada. Bahkan ada yang membayarkan iuran bulanannya 

setelah diakumulasikan di akhir tahun ajaran. Sehingga iuran tambahan yang 

nominalnya lebih kecil dari iuran bulanan dapat membantu menjadi salah satu 

sumber peminjaman pada biaya operasional yang harusnya dibayarkan tiap bulan. 

 Nampaknya kontribusi dana adalah kontribusi yang paling dapat 

diupayakan oleh orangtua. Setiap bulan orangtua membayarkan iuran SPP, iuran 

kegiatan tambahan seperti les drum band maupun iuran langganan majalah 

bulanan anak. Beberapa diantara orangtua menargetkan pembayaran iuran 

maksimal tanggal 10 tiap bulannya, sebagian orangtua sering menunggak 
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pembayaran dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Bahkan ada orangtua 

siswa yang membayarkan iuran SPP anak ketika akhir tahun saat pengambilan 

ijazah kelulusan. 

 Kontribusi pendanaan sering kali menjadi pengharapan utama dari sekolah 

kepada pihak orangtua. Tak dapat dielakkan bahwa iuran yang dibayarkan oleh 

orangtua pada tiap bulannya merupakan sumber utama pendanaan operasional. 

Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri tidak memberikan bantuan operasional 

yang memadai bagi keberlangsungan layanan pendidikan anak usia dini. 

Sehingga jalan-tidaknya lembaga sangat dipengaruhi oleh iuran dari orangtua. 

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, sebagian lain sebagai 

pedagang, pengangguran, buruh pabrik serta industri kerajianan pengolahan hasil 

laut. Karena penghasilan harian yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan 

sehingga hasilnya tidak menentu. Bahkan pernah nelayan tidak mendapatkan 

tangkapan ikan dari laut saat badai yang membesar sehingga perahu hanya 

terombang-ambing dilaut sembari menepi tanpa hasil tangkapan. Sementara itu 

biaya untuk modal solar sudah pasti keluar, inilah yang disebut dengan modal 

belum balik. Untuk keseharian nelayan sendiri umumnya memiliki penghasilan 

yang hanya mencukupi kebutuhan harian. Sebagian yang menunggak dan 

membayarkan pada bulan-bulan berikutnya saat tangkapan ikan banyak. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamela E. Davis-Kean 

(2005). Status ekonomi sosial, terutama tingkat pendidikan dan penghasilan 

orangtua secara tidak langsung berhubungan dengan prestasi akademik siswa. 

Dengan menggunakan teknik model perlakuan struktural yang sama, ditemukan 
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bahwa faktor sosial ekonomi berhubungan secara tidak langsung terhadap prestasi 

akademik melalui kepercayaan orangtua dan perilaku. Namun proses pada 

hubungan ini dibedakan sesuai dengan kelompok ras. Tingkat pendidikan 

orangtua juga sangat penting bagi faktor sosial ekonomi sebagai pertimbangan 

untuk mengambil kebijakan dan penentuan ketika melihat memasuki usia sekolah. 

Regulasi pembiayaan tercantum pada poin Hak dan Kewajiban Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 11 ayat 1 “pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. 

Sementara dalam Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009 tentang pendidikan 

anak usia dini tentang sumber pembiayaan menyatakan “biaya investasi, 

operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, 

yayasan, partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.” 

Sepintas banyak yang berwajib dalam pembiayaan biaya investasi maupun biaya 

operasional penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini seperti orangtua, 

pemerintah dan masyarakat. Namun, realitas yang terjadi hanyalah orangtua yang 

menanggung beban pembiayaan seluruh pengelolaan PAUD. 

3) Kontribusi Tenaga 

Kontribusi langsung orangtua dalam penyelenggaraan PAUD biasanya 

dengan cara menunggui anak selama belajar di sekolahan. Pada beberapa anak 

yang belum dapat ditinggalkan oleh orangtuanya dikelas memilih untuk dibantu 

seperti membantu penulisan pada anak KB Nanda Shifana. Ataupun orangtua 
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terlibat dalam membantu menggeser atau menata ulang formasi meja-kursi belajar 

anak. 

Semua komponen baik sekolah maupun orangtua memiliki peran dalam 

penyelenggaraan PAUD di masyarakat kampung nelayan Tanjungmas. Kontribusi 

langsung orangtua dalam penyelenggaraan PAUD biasanya dengan cara 

menunggui anak selama belajar di sekolahan. Sebagian orangtua terlibat langsung 

membantu aktivitas belajar anak di kelas. Keikutsertaan orangtua untuk 

menangani kendala teknis belajar. Secara kasat mata orangtua telah membantu 

anak melewati kesulitan belajar, namun sangat disayangkan karena keikutsertaan 

orangtua yang terlampau mendalam menjadikan anak mengalami ketergantungan 

untuk selalu minta dibantu dalam menyelesaikan tugasnya dikelas. 

Perkemabanagn anak kurang teroptimalkan dan anak nampak kurang mandiri. 

Selain itu orangtua turut membantu menyiapkan perlengkapan sekolah anak 

saat di rumah. Meski pada beberapa anak yang memiliki orangtua kurang dapat 

memperhatikan kebutuhan anak yang akan dibawa ke sekolah. Orangtua juga 

terlibat pada proses belajar anak selama di rumah, guna memberikan 

pembelaranan yang sinkron dan kesinambungan. 

Muncul pula masalah berlatih mandiri pada anak, pada anak yang ditunggui 

orangtuanya memiliki kecenderungan untuk segera meminta tolong orangtuanya 

saat ada kendala belajar di dalam kelas. Pihak sekolah tidak memberikan anjuran 

maupun larangan sejauh mana orangtua dibolehkan untuk membantu anak. 

Masing-masing orangtualah yang menentukan akan sejauh mana ia terlibat dalam 

aktivitas belajar anak. 
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Ketika ada regulasi yang mengatur aktivitas orangtua selama di sekolah 

maupun himbauan lain tentunya sangat dengan mudah akan ada pembagian 

ketentuan-ketentuan bagi sekolah dan orangtua. Misalnya orangtua di 

perkenankan menunggui anak di tempat khusus yang sekiranya tidak mencampuri 

aktivitas anak, sehingga anak belajar tentang kemandirian. Atau orangtua dapat 

turut membantu ketika ada semacam agenda field trip, maupun himbauan antara 

guru dan orangtua untuk mengulang hafalan asmaul husna dan surat pendek 

dalam Al-Qur‟an baik saat di sekolah maupun di rumah. 

4) Kontribusi Sarana 

Orangtua turut serta memfasilitasi sarana penunjang kebutuhan sekolah 

anak maupun penyelenggaraan PAUD baru pada tahap  penyiapan perlengkapan 

belajar  anak dan pembayaran SPP. Orangtua baru menyadari sebatas tugas dari 

orangtua, sehingga untuk sarana penunjang lainnya masih dianggap tanggungan 

sekolah. 

Banyak hal tentunya yang dapat dijadikan sebagai bahan sumber belajar 

anak baik di rumah maupun di sekolah. Terlebih ketika di rumah, anak memiliki 

waktu yang lebih banyak dan areal bermain sekitar rumah adalah lahan paling 

luas daripada di sekolah. Sebaiknya saat di rumah menjadi kesempatan baik untuk 

memberikan sarana belajar bagi anak. Kebanyakan tema yang diangkat di PAUD 

untuk pembelajaran anak adalah tema-tema yang setiap hari kita jumpai dalam 

kehidupan dimanapun. Misalnya anak belajar tentang tema kebutuhanku atau 

daily activity, sudah menjadi erat dengan keseharian anak tentunya. Sehingga 

banyak sarana belajar yang dapat orangtua upayakan bagi anak. 
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b. Dimensi Pengorganisasian Orangtua 

Dimensi pengoorganisasian orangtua dijabarkan menjadi indikator-indikator: 

1) Model Pengorganisasian 

Pengorganisasian belum ada, sehingga sangat wajar orangtua yang belum 

menyadari dan pihak sekolah belum menyelenggarakan maupun dari masyarakat 

tidak ada yang memprakarsai pembentukan forum komunikasi dan atau seperti 

komite sekolah. Ketika ditanyakan kedepannya pun belum memastikan akan 

adanya komite sekolah. 

PAUD  yang berada di wilayah ini belum ada upaya pengorganisasian baik 

dari pihak sekolah, orangtua murid maupun masyarakat. Sekolah anak usia dini di 

kampung nelayan ini belum memiliki komite sekolah atau forum sejenisnya guna 

mewadahi komunikasi interaktif pihak-pihak yang memiliki peran untuk sekolah. 

Sekolah hanya memiliki susunan pengurus sekolah dan yayasan yang orang-

orang yang masuk didalamnya adalah orang-orang yang sama. Seperti pengelola 

yayasan Shifaur Rahma adalah pengelola PAUD Patra Sutera, sekaligus pengajar. 

Dan guru yang merangkap sekaligus menjadi kepala sekolah sekaligus penguus 

administrasi. 

2) Struktur Pengorganisasian 

 Struktur pengorganisasian dalam PAUD di Kelurahan Tanjungmas belum 

memiliki struktur pengorganisasian yang melibatkan komponen penunjang seperti 

keterlibatan antara pengelola yakni yayasan swasta yang menyelenggarakan, 

pemerintah melalui pihak UPTD Semarang Utara, tokoh masyarakat sebagai 

perwakilan masyarakat atau orangtua yang telah nyata seharusnya memiliki 
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keterlibatan langsung dengan sekolah. Kondisi yang ada struktur 

pengorganisasiannya hanya melibatkan pengelola yayasan dan ditentukan oleh 

yayasan saja. 

 Masyarakat pun tidak memasukan bahasan sekolah sebagai bagian dari 

materi pembahasan dalam musyawarah warga ditingkat RT ataupun RW. Sangat 

disayangkan karena harusnya jika ada kendala yang dapat diselesaikan bersama 

menjadi terbengkalai. Masalah-masalah yang harusnya dapat diselesaikan 

bersama nampak tidak terselesaikan, seperti adanya pro-kontra yang pada 

penyelenggaraan PAUD Patra Sutera. Pada PAUD Patra Sutera yang menuai 

polekmik dimasyarakatnya tidak mendapat penanganan khusus dalam upaya 

penanggulangan konflik. Masyarakat tidak terakomodir suaranya, pihak 

pengelola pun tidak mendapat ruang untuk mengklarifikasi. Sehingga yang ada 

hanyalah kecurigaan-kecurigaan yang saling dilontarkan. 

 Orangtua sebaiknya mengetahui perangkat pembelajaran anak seperti 

kurikulum yang digunakan sekolah. Kebanyakan orangtua murid tidak 

mengetahui secara pasti mengenai kurikulum. Kurikulum di sekolah-sekolah 

yang ada di masyarakat nelayan tidak mempublikasikan kepada orangtua terkait 

tema belajar anak ataupun kurikulum yang digunakan. Orangtua diundang ke 

sekolah hanya pada saat pengambilan rapot saja sehingga orangtua tidak paham 

mengenai kurikulum. Undangan pada saat pengambilan rapot pun tak sepenuhnya 

dapat dihadiri oleh orangtua, sebagian mewakilkannya ke nenek ataupun tetangga 

yang sama-sama memiliki anak sekolah di tempat yang sama. Orangtua murid 

akan dimintai saran dan idenya saat penyusunan kurikulum maupun yang lainnya. 
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Hal ini hendaknya dilakukan dengan maksud agar orangtua murid mengetahui 

rencana pembalajaran anak ke depannya. Tidak harus orangtua murid yang 

mengikuti rencana dari sekolah, karena bisa jadi ide dari orangtua murid dapat 

memberikan kemajuan bagi sekolah. Memberikan kesempatan bagi orangtua 

murid untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum juga tidak ada salahnya, 

karena yang akan membantu sekolah adalah orangtua murid. 

3) Fungsi Pengorganisasian 

Forum komunikasi orantua, sekolah dan warga belum ada. Bentuk 

komunikasi yang ada sebatas koordiinasi lisan non-formal. Intensitasnya pun tak 

menentu. Bentuk partisipasi umumnya orangtua hanya antar-jemput anak, pernah 

ada forum yang mempertemukan orangtua dan sekolah, yakni pada saat 

pengambilan rapot di akhir semester. Orangtua sebagian yang memiliki waktu 

lebih hanya menunggu sambil membicarakan kegiatan keseharian secara bebas, 

selebihnya hanya menunggu waktu anak pulang dan belum ada pemberdayaan 

bagi orangtua dari sekolah maupun upaya memberdayakan diri dari pihak 

orangtua. 

Pengorganisasian belum terbentuk dan belum ada yang menginisiasi. 

Orangtua kurang rensponsif dalam mengupayakan kebutuhan penunjang bagi 

penyelenggaraan pendidikan anak. Interaksi antara orangtua dan guru sejauh ini 

hanyalah proses transaksional saja. Sekolah menyediakan jasa, orangtua membeli 

jasa, selebihnya SPP sebagai ganti pembayaran jasa. Hasil catatan lapangan 

menunjukan bahwa sebagian orangtua hadir pula dalam kelas, hal ini menunjukan 

beberapa orangtua memiliki waktu yang sangat luang untuk mencurahkan 
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perhatiannya ke anak dan hal ini sangat disayangkan tidak mendapat 

perorganisasian yang produktif. 

Orangtua yang menunggui anaknya hanya beraktivitas mengobrol seputar 

masalah harian dengan sesama orangtua lainnya yang menunggui. Mayoritas 

orangtua yang menunggui adalah para ibu. Sedangkan jika ada bapak-bapak yang 

datang ke sekolah hanya sebatas mengantar kemudian langsung meninggalkan 

sekolah. Menurut Allen (dalam Formen, 2009), hal ini menunjukan partisispasi 

orangtua dalam PAUD didominasi oleh kaum ibu. Hal ini merupakan cermin 

dominasi perempuan dalam piramida praktisi PAUD di Indonesia, bahkan 

lanskap PAUD internasional. Selain itu, Petrie & Burton (dalam Formen, 2009) 

juga menyatakan bahwa perempuan telah sekian lama dikonstruksikan sebagai 

sosok yang lebih tepat dan patut untuk melakukan pekerjaan yang berkenaan 

dengan anak. 

Sementara tidak ada pemberdayaan terkait potensialnya waktu dan tenaga 

para ibu saat menunggui anak di sekolah terbuang dengan percuma. Diperlukan 

adanya kegiatan pengisi yang mampu meningkatkan skill maupun pengetahuan 

orangtua. Kegiatan ini dapat berupa  pengisian pengetahuan tentang dunia 

parenting, pelatihan pembuatan media belajar anak, maupun ketrampilan lainnya 

yang sekiranya dapat menjadikan waktu tunggu orangtua menjadi lebih berguna. 
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c. Dimensi Pemberdayaan Orangtua 

Dimensi Pemberdayaan orangtua memiliki 3 indikator: 

1) Peran Orangtua 

 Orangtua memiliki intensitas waktu bersama anak lebih banyak terlebih 

ketika dirumah mengoptimalkan peran, seperti menindaklanjuti belajar anak agar 

terjadi kesinambungan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Keterlibatan 

orangtua dalam penyiapan kebutuhan belajar yang akan dibawa anak ke sekolah 

sangat diperlukan. Selebihnya peran aktif untuk memantau dan menindaklanjuti 

pembelajaran selama di rumah. 

 Orangtua memiliki peran dominan harusnya, dengan cara meneruskan 

menemani anak belajar, menindaklanjuti yang sudah dibelajarkan selama di 

sekolah. Ada orangtua yang cukup terlibat baik dalam pengkondisian belajar anak 

di rumah, selain menindaklanjuti juga memberikan kesempatan belajar pada anak 

di madrasah diniyah tiap sore atau kerap disebut dengan Taman Pembelajaran 

Qur‟an (TPQ). Terlihat orangtua mengharapkan selain anak belajar ilmu 

pendidikan umum juga seimbang dengan pemahaman agamanya. 

 Selain orangtua, anggota keluarga yang lainnya juga turut membantu. Tidak 

hanya belajar tentang penunjang aktivitas pembelajaran di sekolah saja, belajar 

Al-Qur‟an dan atau materi keagamaan lainnya juga dibelajarkan pada pada sore 

atau malam harinya. Orang yang sangat berperan dalam kehidupan anaknya 

adalah orangtua, yang lebih banyak menghabiskan waktunya ketika di rumah. 

Orangtua juga harus mengetahui tumbuh kembang anak, karena tanggung jawab 

orangtua yaitu mendidik dan mengembangkan. Terutama anak yang usianya 0-6 
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tahun, orangtua harus berperan aktif mengetahui perkembang anaknya. 

Perkembangan anak tersebut meliputi moral agama, fisik motorik, sosial 

emosional, bahasa, dan kognitif. Selain peran orangtua dalam keluarga, peran 

lingkungan sekitar dan sekolah juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. 

Termasuk orangtua harus berperan dalam mengambil keputusan memilih sekolah 

terbaik bagi anak-anaknya. 

2) Aksi Orangtua 

 Orangtua memiliki kesadaran dan kesemangatan untuk turut serta dalam 

pembelajaran anak. Namun ada juga orangtua yang kurang terlibat dalam 

aktivitas belajar anak. Ditemukan kasus yang kurang dapat menyertai aktivitas 

anak yang membutuhkan pendampingan. Sementara ada orangtua yang 

keterlibatannya masih kurang, pihak sekolah kurang dapat menginisiasi dan 

memberikan dukungan lebih kepada orangtua untuk terlibat baik dalam 

penyelenggaraan PAUD. 

 Orangtua murid pasti akan lebih senang ketika mereka dilibatkan dalam 

kegiatan sekolah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah 

dengan orangtua murid. Menurut Hasbullah (2008: 91) kerja sama antara 

keluarga dengan sekolah, seperti kunjungan rumah anak didik, diundangnya 

orangtua ke sekolah, badan pembantu sekolah, surat menyurat antara sekolah dan 

keluarga, dan adanya daftar nilai atau raport. Agar kerjasama itu dapat terwujud 

dengan baik, maka dibutuhkan komunikasi yang baik. Alangkah baiknya saat 

penyusunan manajemen kurikulum orangtua juga ikut duduk bersama, agar 

orangtua murid yang memiliki ide dapat disalurkan. 
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3) Motivasi Orangtua 

 Orangtua memiliki harapan agar anaknya dapat berkembang. Pada orangtua 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus turut serta aktif dalam semua aktivitas 

anak, hal ini dimaksudkan karena kebutuhan anak tidak terakomodir, sehingga 

untuk menggantikan shadow teacher, orangtua dengan sukarela menggantikan 

peran itu selama di sekolah. 

 Orangtua murid tentunya berharap adanya perkembangan yang membaik 

dengan menyekolahkan anaknya di KB Nanda Shifana, TK Qotrinnada maupun 

PAUD Patra Sutera. Perkembangan kognisi yang ditunjukan dari awalnya belum 

mengenal huruf, menjadi sudah mampu membaca dan menulis. Ataupun 

perkembangan lain seperti hafal beberapa surat pendek atau mampu membuang 

sampah pada tempatnya. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

menyatakan pada pasal 7 ayat 1 menerangkan tentang hak dan kewajiban 

orangtua bahwa “orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan 

anaknya”. Ditambahkan pula pada ayat 2 bahwa “orangtua dari anak usia wajib 

belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. Dasar 

konstitusinal telah memberikan lampu hijau bahwa orangtua diperkenankan untuk 

turut memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya, sudah sewajarnya 

pihak sekolah memberikan informasi pada orangtua. Selain itu kepedulian 

orangtua yang dalam turut serta memastikan keterselenggaraan pendidikan dasar 

bagi anak mengartikan bahwa orangtua hendaknya memiliki kesadaran penuh 
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atas apa yang terjadi pada anaknya. Oleh karena itu, kesadaran bersama antara 

orangtua dan guru selaku mewakili pihak sekolah agar dapat saling memberikan 

upaya terbaiknya bagi perkembangan anak. 

Kerjasama antara guru dengan orangtua murid sangatlah penting. Salah 

satunya dengan membimbing anak belajar di rumah. Menanyakan kepada anak 

apa saja yang dilakukan di sekolah, kemudian orangtua mengulas kembali. Hal 

seperti ini bisa menjadi bahan pelaporan perkembangan anak kepada guru ketika 

di rumah, karena orangtua juga ikut memantau kebiasaan anak di rumah. Selain 

itu sebaiknya juga diadakan kunjungan rumah, sebagai salah satu pembelajaran 

untuk mengenalkan lingkungan apa saja yang ada di rumah. Namun, dalam hal ini 

pihak sekolah belum mampu menjangkau hingga kunjungan rumah.  

4) Tanggung Jawab Orangtua 

Orangtua menindaklanjuti pembelajaran di kelas dengan cara memeriksa 

kembali PR harian saat di rumah. Pun ketika di sekolah orangtua memberikan 

perhatian dan perlakuan kepada anak sesaui dengan sepemahamannya. Hanya 

saja orangtua masih menurut secara pribadinya sendiri dalam menentukan bentuk 

tanggungjawabnya pada anak di sekolah. 

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah 

yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain. 

Masyarakat juga ikut andil dalam perkembangan pendidikan di sekolah, karena 

masyarakat juga akan menilai bagaimana lulusan yang dihasilkan. Hak dan 

Kewajiban Masyarakat termaktub pada Pasal 8 UU Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “masyarakat berhak berperan serta 
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dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan”. Disusul pada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa “masyarakat 

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan.” Sangat terang, bahwa masyarakat memiliki peran wajibnya dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Sehingga sudah seharusnya masyarakat maupun 

pihak sekolah menginisiasi adanya sinergi ini. 

Adanya desentralisasi pendidikan menjadikan keleluasaan bagi masyarakat 

untuk ikut terlibat dalam mengembangkan sekolah. Salah satu ide pendidikan dari 

masyarakat adalah dengan berdirinya sekolah. Salah satu wujud nyata partisipasi 

masyarakat di wilayah Semarang adalah dengan berdirinya sekolah-sekolah yang 

diprakarsi oleh penggiat pendidikan menunjukkan tidak bisa dilepaskan dengan 

adanya peran dari masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam 

pengelolaan sekolah sangatlah penting. Bukan hanya pihak sekolah melalui guru, 

tapi mengundang masyarakat sekitar juga dibutuhkan agar mengetahui potensi 

apa saja yang harus dikembangkan di daerah sekitar. Melibatkan masyarakat 

dalam pembelajaran juga tidak ada salahnya, sehingga anak-anak juga 

mengetahui bagaimana kehidupan bermasyarakat yang sebetulnya. Duduk 

bersama melibatkan masyarakat sekitar saat pengelolaan sekolah sangatlah 

penting, sehingga masyarakat juga merasa ikut bermanfaat bagi pendidikan 

sekitar. Masyarakat merasa tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan 

masyarakat. Perlu adanya dukungan dalam hal kemampuan maupun kesempatan. 

Kemauan dan kemampuan sendiri berasal dari masyarakat sekitar, 

sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan 
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kesempatan. Jika ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari masyarakat sekitar 

walaupun sudah diberi kesempatan oleh pemerintah maupun pihak sekolah maka 

keterlibatan itu tidak akan terjadi. Begitu juga, jika ada kemauan dan kemampuan 

dari masyarakat sekitar tapi tidak diberi kesempatan oleh pihak sekolah maka 

keterlibatan itu tidak akan terjadi. 

Keterlibatan orangtua akan tumbuh jika ada kemauan dan kemampuan dari 

orangtua untuk ikut berpartisipasi di sekolah. Pihak sekolah juga perlu 

memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk 

memberikan suaranya. Pihak sekolah memberikan kesempatan dan masyarakat 

sekitar memiliki kemauan juga kemampuan maka tidak ada pihak yang merasa 

paling benar dan hebat dalam mengembangkan tujuan sekolah. 

 

2. Bentuk-bentuk partisipasi orangtua dalam PAUD pada masyarakat 

nelayan di Kelurahan Tanjungmas 

Partisipasi yang ditunjukkan oleh orangtua di PAUD Kelurahan 

Tanjungmas meliputi: 

a) Mengantar & menjemput anak ke sekolah 

b) Menunggui anak di sekolah 

c) Membayar SPP/ Iuran Bulanan, membayar iuran tambahan 

d) Mendampingi anak saat field trip (Manasik haji, lomba unjuk karya) 

e) Menemani atau mengingatkan PR anak saat di rumah 

f) Menyiapkan penugasan yang akan dibawa sebagai penunjang pelajaran esok 

hari 
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Sementara menurut Mulyasa (2003) sekolah yang melibatkan orangtua 

secara profesional dalam mengembangkan perencanaan, dengan menjalin 

komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi orangtua siswa 

dengan cara mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah dan 

dewan pendidikan serta komite sekolah. Dapat mengadakan rapat secara rutin 

dengan orangtua. Sehingga saat rapat dapat efektif orangtua dapat saling 

mengenal. Selain itu, mengirimkan berita tentang sekolah secara periodik 

sehingga orangtua mengetahui program dan perkembangan sekolah. Dilanjutkan 

dengan membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat 

nomor telepon dan tugas pokok sehingga orangtua dapat berhubungan secara 

tepat waktu dan tepat sasaran. Dapat juga mengundang orangtua dalam rangka 

mengembangkan kreatifitas dan prestasi siswa, mengadakan kunjungan rumah 

untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi siswa, mengadakan 

pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dengan orangtua dalam 

pembinaan pribadi siswa. Pelibatan orangtua dalam berbagai program dan 

kegiatan sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, 

perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan dan pentas seni. Pelibatan 

orangtua disesuaikan dengan minat, kemampuan dan pekerjaan dengan program 

dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Pelibatan orangtua dalam mengambil 

keputusan dilakukan agar mereka merasa bertanggungjawab untuk 

melaksanakannya, selain itu mendorong guru untuk mendayagunakan orangtua 

sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan peserta didik. 
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Pelaksanaan program di atas dalam rangka mendorong partisipasi orangtua 

(Mulyasa, 2000:55-58), kepala sekolah perlu melakukan identifikasi kebutuhan 

sekolah dan partisipasi orangtua dalam program dan kegiatan sekolah, menyusun 

tugas-tugas yang dapat dilakukan bersamaan dengan orangtua secara fleksibel, 

membantu guru mengembangkan program pelibatan orangtua dalam berbagai 

aktifitas sekolah dan pembelajaran, menginformasikan secara luas program 

sekolah dan membuka peluang bagi orangtua untuk melibatkan diri dalam 

program, mengundang orangtua untuk menjadi relawan dalam berbagai aktivitas 

sekolah dan memberikan penghargaan secara proporsional dan profesional 

terhadap keterlibatan orangtua dalam berbagai program dan kegiatan sekolah. 

Berdasarkan uraian partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa orangtua 

merupakan salah satu pilar penentu efektifitas berjalannya keterselenggaraan 

PAUD. Orangtua memiliki peran strategis dalam partisipasi penyelenggaraan 

program pendidikan anak usia dini. Sehingga perlu adanya upaya bersama untuk 

memunculkan potensi keterlibatan orangtua. Upaya ini daat diawali dari sekolah 

dengan membuka komunikasi, pelibatan dalam pengambilan keputusan sampai 

pada tahap mendetailkan agenda kerjasama sekolah dengan orangtua. 

3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat partisipasi orangtua dalam 

PAUD pada masyarakat nelayan Kelurahan Tanjungmas 

a. Faktor Penunjang Partisipasi Orangtua 

 Dukungan dalam peduli pun mengalir dari orangtua. Dukungan baru 

sebatas keterlibatan yang berkenaan dengan anak langsung. Seperti dengan 

adanya salah satu orangtua yang peduli dan terlibat aktif pada perkembangan 
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anak maupun proses penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan, hal ini 

ditunjukkan dengan cara menanyakan setiap pekan ke sekolah terkait 

perkembangan anak dan menanyakan informasi yang kurang jelas ketika sekolah 

mengeluarkan kebijakan baru. 

Orangtua menjadi peran utama yang menentukan anaknya dalam 

bersekolah, menurut penelitian Cavanagh dan Romanoski (2005) bahwa 

keterlibatan orangtua terhadap pendidikan anaknya merupakan aspek yang 

penting dalam kebudayaan sekolah dan sekolah perlu melakukan usaha-usaha 

agar orangtua murid memiliki peran yang semakin besar di sekolah. Orangtualah 

yang paling mengerti benar akan sifat baik dan buruk anaknya. Anak juga 

dimasukkan dalam sekolah yang memang sesuai dengan kemampuan anak, yang 

tidak memberatkan anak ketika di sekolah. Sehingga kemampuan anak akan 

berkembang lebih baik, bukan hanya dalam hal intelektualnya saja. 

Keterlibatan orangtua dalam memilihkan sekolah bagi anaknya kuranglah 

lengkap jika tidak diimbangi dengan keterlibatan orangtua di sekolah. Orangtua 

menurut Hartati (2009: 60) seharusnya mengetahui lebih dahulu mengenai 

sekolah yang akan dipilih. Program sekolah, visi misi, serta tujuan sekolah 

haruslah jelas, agar orangtua murid merasa aman menyekolahkan anaknya. 

Setelah mengetahui program sekolah, orangtua harus secara aktif berkomunikasi 

dengan pihak guru agar orangtua mengetahui bagaimana anaknya ketika di 

sekolah. Sekolah juga ikut berperan aktif dalam melibatkan orangtua murid, 

maksudnya untuk melaksanakan program sekolah dan mendekatkan kelekatan 

dengan anaknya. Orangtua murid juga harus bersedia meluangkan waktu dan 
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tenaga, untuk ikut melaksanakan program sekolah yang tujuannya demi kemajuan 

bersama. 

Masyarakat di dalamnya terdapat guru, orangtua murid, komite sekolah, 

dan masyarakat sekitar. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah, 

orangtua murid, komite sekolah, dan masyarakat sekitar dalam memajukan 

sekolah. Sekolah bukan hanya milik pihak sekolah dan orangtua murid saja 

namun juga milik masyarakat yang akan menilai baik atau tidaknya lulusan 

sekolah. Duduk bersama sangat dibutuhkan agar terjalin simbisosis mutualisme 

yang baik. Keterlibatan orantua sangat dibutuhkan agar dapat bersinergi 

memajukan pendidikan dari sekitarnya dulu dimulai dari hal yang kecil kemudian 

bisa disalurkan untuk memberikan sumbangsih bagi pendidikan bangsa. 

 

b. Faktor Penghambat Partisipasi Orangtua 

 Faktor penghambat partisipasi maupun penyelanggaraan PAUD di 

Kelurahan Tanjungmas disebabkan oleh belum utuhnya kesadaran orangtua 

dalam peran aktif partisipasi penyelenggaraan PAUD. Hal ini tidak dapat 

dipungkiri bahwa latar belakang pendidikan dan tingkat pergaulan orangtua 

menjadikan peran yang diambilo kurang dapat berjalan. Semestinya orangtua 

yang memiliki waktu lebih banyak di rumah bersama anak agar dapat 

mengefektifkan pendampingan belajar. 

 Kendala lain berupa kondisi fianansial orangtua yang kurang menentu 

menjadikan orangtua mengalami ketersendatan dalam membayarkan iuran 

bulanan ke sekolah. Secara beruntun hal ini menyebabkan pula ketersendatan 
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pembiayaan operasional sekolah. Sehingga dapat dilihat dalam keseharian anak 

saat belajar di sekolah menggunakan media pembelajran sederhana dan lebih 

banyak dihiasi dengn penggunaan lembar kerja. 

 Faktor lainnya yakni belum adanya jalinan komunikasi antara sekolah, 

orangtua dan masyarakat. Dari sinilah kebijakan sekolah dalam hal apapun 

dimaknai sebagi suatau hal yang sudah seharusnya bagi orangtua. Kemampuan 

orangtua dalam mengorganisir massa yang terhimpun dalam grup arisan 

hendaknya dapat dioptimalkan lebih sebagai media edukasi. 

 Terkait pemantauan perkembangan anak baik di sekolah maupun di rumah, 

antara guru dan orangtua belum memiliki perangkat semacam bukau penghubung 

atau sarana lain. Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak yang lebih banyak 

lagi terkait penyelanggaraan PAUD, belum terbentuk forum komunikasi 

semacam  komite sekolah. Dengan adanya forum semacam komite sekolah 

diharapkan anak yang tiba-tiba berhenti atau enggan berangkat ke seklah karen 

kenadala tertentu mauapun yang potensial lainnya dapat diselesaikan bersama. 

Komite sekolah dibentuk untuk mewadahi partisipasi orangtua, masyarakat 

dan sekolah agar berperan aktif dalam operasional manajemen sekolah sesuai 

dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program sekolah secara proporsional sehingga Komite Sekolah dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga ikut 

memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui komite sekolah terjadi kerjasama 

antara pihak sekolah, orangtua murid dan masyarakat dapat ikut merumuskan 

visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan 
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menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya berupa 

rumusan kebijakan, program dan kegiatan sekolah. 

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri yang didirikan oleh 

pihak sekolah yang tidak ada hubungannya dengan lembaga pemerintah lainnya. 

Dalam hal ini mengacu pada otonomi daerah masing-masing berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. Keanggotaan komite sekolah di PAUD terdiri dari 

perwakilan orangtua murid saja. Masyarakat sekitar ataupun tokoh masyarakat 

sekitar belum diikutsertakan dalam lembaga komite sekolah. 

Komite sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 menyatakan 

bahwa badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan eksistensi pengelolaan pendidikan di satuan 

pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun 

jalur pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini sudah jelas maksudnya bahwa 

pemerintah telah memberikan keleluasaan pihak sekolah untuk mengikutsertakan 

masyarakat dalam mengembangkan sekolah. Badan mandiri yang di bawahi oleh 

sekolah ini memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. 

Komite sekolah sebagai badan non profit dan non politis yang dibentuk 

secara demokratis berdasarkan musyawarah bersama oleh para stakeholders 

sekolah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dan proses 

hasil pendidikan di sekolah. Pemerintah memberikan kebebasan kepada daerah 

untuk memberdayakan daerah dan masyarakat sekitar terutama dalam bidang 

pendidikan. Desentralisasi ini diharapkan agar masyarakat sekitar juga ikut 

berperan aktif dalam pengelolaan pendidikan daerah setempat. Pemberdayaan 
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forum komite sekolah inilah yang hendaknya dapat menjadi penggerak partisipasi 

orangtua maupun masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. 

Partisipasi masyarakat yang belum ada karena masyarakat sekitar masih 

beranggapan bahwa permasalahan sekolah adalah urusan pihak sekolah. Pihak 

sekolah juga belum memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk 

berperan serta secara aktif dalam lembaga komite sekolah, yang dimaksudkan 

untuk memajukan potensi daerah sekitar dan memajukan sekolah. Keterlibatan 

orangtua murid dalam usulan mengenai tema belajar anak maupun ide gagasan 

lain terkait pengembangan pengelolaan sekolah, harapannya orangtua murid dapat 

menyalurkan idenya langsung dan langsung ditindak lanjuti oleh pihak sekolah 

melalui sebuah forum musyawarah yang melibatkan sekolah, orangtua, dan 

masyarakat. 

Sisi lain, tentunya bukan tanpa alasan pihak sekolah belum melibatkan 

orangtua dalam ranah penyusunan tema sebagai detail dari kurikulum, maupun 

kebijakan lainnya karena orangtua menyerahkan sepenuhnya bahwa hal semacam 

ini masuk ditugas dan wewenang sekolah. Disinyalir masih rendahnya jenjang 

pendidikan yang mampu diakses oleh orangtua menjadi salah satu sebab kurang 

tahunya orangtua dalam memahami hakekat pendidikan anak usia dini. Sehingga 

orangtua kurang dapat menjangkau bagian sinergi pembelajaran di kelas dan di 

rumah maupun dalam menginisiasinya. 

Keterlibatan orangtua murid bukan hanya bantuan finansial untuk 

mendukung operasional sekolah saja, namun dilibatkan dalam kegiatan 

manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Melihat latar belakang pekerjaan 
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dari orangtua murid, dibutuhkan upaya ekstra dalam meluangkan diri untuk ikut 

memajukan sekolah. Kesediaan waktu, tenaga, dan ide orangtua murid sangatlah 

dibutuhkan agar dapat berjalan membantu memajukan sekolah sesuai dengan 

peranannya. 

 

G. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga peneliti tidak bisa 

menghasilkan penelitian yang sempurna. Penelitian ini dilakukan di sekolah dan 

rumah, kondisi sosial masyarakatnya yang melatarbelakangi semuanya belum 

mendapat sorotan yang menyeluruh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemahaman orangtua dalam pendidikan anak belum memadai, sehingga 

pemahaman akan pentingnya partisipasi langsung dari orangtua belum menjadi 

kesadaran bersama. Partisipasi orangtua di PAUD pada masyarakat nelayan 

masih ala kadarnya. Orangtua tidak terlibat dalam menentukan kebijakan 

sekolah dan orangtua belum menganggap hal ini adalah bagian dari perannya. 

2. Bentuk partisipasi orangtua masih sederhana sebatas pembayaran iuran 

bulanan, selebihnya hanya mengingatkan pada anak ketika ada tugas rumah. 

Pada ranah konsep maupun kebijakan orangtua belum terlibat. Orangtua 

berinisiatif untuk turut serta pada ranah teknis. Selain itu beberapa orangtua 

belum mampu mengupayakan kewajibnya dalam penyelenggaraan PAUD. 

3. Faktor penunjang partisipasi orangtua yakni ketersediaan waktu dan tenaga 

orangtua dalam penyelenggaraan PAUD baik selama di sekolah maupun di 

rumah. Faktor penghambat partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan PAUD 

karena kurangnya komunikasi serta belum adanya forum komunikasi yang 

menjembatani semua pihak yang terlibat. Selain itu, kondisi finansial orangtua 

juga menjadi kendala tersendiri bagi partisipasi orangtua.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

 Sebaiknya ada pembentukan forum komunikasi yang melibatkan orangtua, 

sekolah dan masyarakat semacam forum komite sekolah. Komunikasi tidak 

hanya saat pengambilan rapor saja, sebaiknya setiap pergantian tema belajar 

anak diadakan evaluasi agar orangtua mengetahui tingkat pencapaian 

perkembangan dengan sinkronisasi pembelajaran di rumah dan di sekolah. 

Selain itu, banyaknya orangtua yang menunggui di sekolah selama anak 

belajar dapat difasilitasi sebagai forum parenting atau penambahan skill 

sejenisnya, sehingga aktivitas orangtua di sekolah yang didominasi oleh 

kalangan ibu dapat lebih bermanfaat.  

2. Bagi guru 

 Peran guru menjadi sandaran utama bagi orangtua dalam akses informasi 

perkembangan anak selama di sekolah. Sebaiknya guru mampu menjadi 

fasilitator aktif guna membangkitkan kesadaran orangtua untuk memantau 

perkembangan anaknya baik selama belajar di sekolah maupun di rumah. Guru 

sebaiknya kreatif saat pelaksanaan pembelajaran dalam memilih kegiatan 

untuk anak, sehingga anak tidak selalu menggunakan lembar kerja saja.  

3. Bagi orangtua murid 

 Orangtua ikut aktif saat diundang sekolah, agar mengetahui kegiatan 

pembelajaran apa saja yang akan diajarkan sekolah. Kegiatan menunggui anak 
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saat di sekolah dapat diefektifkan lagi dengan aktivitas sharing tentang 

parenting misalnya. 

4. Bagi masyarakat 

 Masyarakat sebaiknya ikut berperan aktif dengan pihak sekolah. Pengambil 

kebijakan di masyarakat dapat memfasilitasi komunikasi untuk menghindari 

terjadinya hal-hal yang dapat memicu ketidakharmonisan antara sekolah dan 

masyarakat. Nantinya forum masyarakat ini dapat masuk dalam unsur komite 

sekolah, sehingga forum komunikasi sekolah atau sejenis dengan komite 

sekolah mutlak dibutuhkan. 

5. Bagi pemerintah 

 Pemerintah adalah komponen kenegaraan yang paling bertanggungjawab atas 

terselengaranya pendidikan bagi anak bangsa. Peran pemerintah sangat 

dinantikan sebagai salah satu pilar penopang tegaknya fasilitas layanan PAUD. 

Komitmen bersama dalam pelaksanaan layanan pendidikan bagi semua usia 

diharapkan tidak hanya selesai pada program monitoring saja, namun 

sebaiknya ada advokasi dan eksekusi hasil monitoring hendaknya sebagai 

perbaikan implementasi PAUD di seluruh Indonesia. 

6. Bagi peneliti selanjutnya 

 Menindaklanjuti penelitian ini dengan berbagai variansi dan literatur yang 

lebih mendalam guna pemahaman lebih lanjut tentang partisipasi orangtua, 

parenting maupun seputar keterkaitan kondisi geografis dengan 

masyarakatnya. 
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GLOSARIUM 

 

Abrasi, pengikisan batuan atau tanah oleh air laut 

Asmaul Husna, 99 nama lain dari Allah  

Breakwater, kolam pelabuhan  

Caisson, beton yang di isi dengan beton jenis rabat 

Miyang, mencari ikan di laut 

Paceklik, musim kekurangan bahan makanan 

Slums, kawasan kumuh 
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MATRIK KEBUTUHAN DATA 

Partisipasi Orang Tua dalam Penyelenggaraan PAUD pada Masyarakat Nelayan 

(Studi Kasus Terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat Nelayan Tanjungmas, Semarang) 

 

Rumusan Masalah Kebutuhan Data Pertanyaan Teknik 

Pengambilan 

Data 

Sumber Data 

1. Bagaimana partisipasi 

orang tua dalam PAUD 

pada masyarakat 

nelayan? 

 

 

1. Latar belakang kondisi 

masyarakat 

1. Bagaimana kondisi keseharian 

masyarakat nelayan? 

wawancara, 

observasi 

Tokoh masyarakat, 

orang tua 

2. Sejarah pelaksanaan 

penyelenggaraan PAUD di 

masyarakat nelayan 

2. Apa alasan penyelenggaran PAUD ini? 

3. Bagaimana proses pendirian PAUD ini? 

wawancara, 

observasi 

kepala sekolah, 

Tokoh 

masyarakat 

3. Dimensi partisipasi orang 

tua; 

a.  kontribusi orang tua 

 

4. Apakah orang tua turut serta memberikan 

ide atau gagasan pada kebijakan sekolah? 

Wawancara orang tua 

5. Apakah orang tua tepat waktu dalam 

membayarkan iuran bulanan pada 

sekolah? 

Wawancara, 

dokumentasi 

Kepala sekolah, 

orang tua 

6. Apakah orang tua turut serta hadir ketika 

ada undangan rapat atau kegiatan 

sejenisnya di sekolah? 

7. Berapa jam dalam sehari orang tua 

terlibat dalam pendampingan belajar di 

rumah? 

Wawancara, 

observasi 

orang tua 



 

 

8. Apakah orang tua turut memberikan 

kritik atau saran atas kebijakan atau hal 

teknis lain yang dikeluarkan oleh 

sekolah? 

Wawancara  orang tua 

b. pengorganisasian 

orang tua 

9. Apakah ada paguyuban atau organisasi 

orang tua? 

Wawancara Kepala sekolah 

10. Bagaimana struktur pengorganisasian 

orang tua dalam penyelenggaraan 

PAUD? 

11. Berapa banyak orang tua yang terlibat 

aktif dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan PAUD? 

Wawancara Kepala sekolah 

12. Apakah orang tua dilibatakan dalam rapat 

serap ide saran  saat penentuan 

pengambilan kebijakan? 

Wawancara Kepala sekolah 

c. pemberdayaan orang 

tua 

13. Bagaimana peran orang tua orang tua 

dalam penyelenggaraan PAUD? 

Wawancara orang tua 

14. Apakah orang tua sudah memposisikan 

diri sebagai mitra belajar anak saat di 

rumah? 

Wawancara, 

observasi 

orang tua 

15. Bagaimana motivasi orang tua dalam 

penyelenggaraan  PAUD? 

Wawancara Orang tua, kepala 

sekolah 



 

 

16. Apakah orang tua antusias dalam 

menuanikan perannya dalam 

berpartisipasi? 

observasi Orang tua 

17. Bagaimana tanggung jawab orang tua 

dalam penyelenggaraan PAUD? 

wawancara Kepala sekolah, 

orang tua 

2. Bagaimana bentuk-

bentuk partisipasi orang 

tua dalam PAUD pada 

masyarakat nelayan? 

1. Bentuk teknis keterlibatan 

orang tua 

 

 

 

 

 

 

2. Upaya pelibatan orang tua 

 

 

18. Bagaimanakah pelibatan orang tua dalam 

mengembangkan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program 

sekolah? 

19. Apakah orang tua mengetahui tema 

belajar anak dikelas atau agenda yang 

akan dilakukan oleh anak dan turut serta 

menyiapkannya? 

20. Adakah sekolah memberi tugas rumah 

(PR) pada anak anak? 

Wawancara, 

observasi 

Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 

21. Apakah jalinan komunikasi dengan orang 

tua berjalan  secara intensif? 

Wawancara, 

observasi 

Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 

22. Adakah kesepakatan antara orang tua dan 

sekolah maupun instruksi teknis dari 

sekolah kepada orang tua dalam 

pembagian tugas bagi kebutuhan belajar 

anak selama dirumah?  

Wawancara Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 

23. Apakah orang tua terlibat langsung pada Wawancara, Kepala sekolah, 



 

 

kegiatan outdoor study seperti field trip, 

manasik haji, atau sejenisnya? 

dokumentasi orang tua, 

guru 

24. Apakah terdapat pelibatan orang tua 

dalam mengambil keputusan? 

Wawancara Kepala sekolah, 

guru 

25. Apakah terdapat upaya kemitraan dengan 

orang tua yang menjadikan orang tua 

sebagai sumber belajar dan menunjang 

keberhasilan anak? 

Wawancara Kepala sekolah 

3. Apa faktor-faktor 

penunjang dan 

penghambat partisipasi 

orang tua dalam PAUD 

pada masyarakat 

nelayan? 

1. Faktor pendudukung 

keterlibatan orang tua. 

 

26. Adakah faktor pendukung yang 

bersumber dari lembaga, kepala sekolah, 

guru, orang tua atau anak? 

Wawancara Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 

27. Adakah komite sekolah dan 

bagaimanakah peran masyarakat atau 

tokoh masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan 

PAUD? 

Wawancara Kepala sekolah 

28. Apa yang menjadi faktor pendukung dari 

orang tua dalam pelaksanaan keterlibatan 

orang tua? 

Wawancara  orang tua 

2. Faktor penghambat 

keterlibatan orangtua. 

29. Apa yang menjadi faktor penghambat 

dari pihak lain dalam  pelaksanaan  

penyelenggaraan  PAUD? 

30. Adakah hal lain yang menyebabkan 

menjadi penghambat pada orang tua 

Wawancara Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 



 

 

dalam partisipasi penyelenggaraan  

PAUD? 

31. Adakah kendala finansial dari orang tua? 

32. Adakah kendala waktu bagi orang tua 

untuk turut memantu proses belajar anak 

saat di rumah? 

Wawancara, 

observasi 

Orang tua 

33. Apa yang menjadi faktor penghambat 

dari pihak lain dalam pelaksanaan 

PAUD? 

34. Adakah hambatan yang dialami oleh 

masyarakat dalam upaya partisipasi 

penyelenggaraan PAUD? 

Wawancara Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 

35. Bagaimana cara mengatasi hambatan 

yang ada? 

36. Adakah rapat bersama yang diadakan 

oleh sekolah, orang tua dan masyarakat? 

Wawancara Kepala sekolah, 

orang tua, 

guru 

 

*Pertanyaan maupun data di atas dimungkinkan berkembang sesuai dengan  kebutuhan penelitian. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Orang Tua dalam Penyelenggaraan PAUD pada Masyarakat 

Nelayan 

(Studi Kasus Terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat Nelayan 

Tanjungmas, Semarang) 
Subjek Penelitian : Orang tua 

1. Apakah orang tua turut serta memberikan ide atau gagasan pada kebijakan 

sekolah? 

2. Apakah orang tua tepat waktu dalam membayarkan iuran bulanan pada 

sekolah? 

3. Apakah orang tua turut serta hadir ketika ada undangan rapat atau kegiatan 

sejenisnya di sekolah? 

4. Berapa jam dalam sehari orang tua terlibat dalam pendampingan belajar di 

rumah? 

5. Apakah orang tua turut memberikan kritik atau saran atas kebijakan atau 

hal teknis lain yang dikeluarkan oleh sekolah? 

6. Bagaimana struktur pengorganisasian orang tua dalam penyelenggaraan 

PAUD? 

7. Bagaimana peran orang tua orang tua dalam penyelenggaraan PAUD? 

8. Apakah orang tua sudah memposisikan diri sebagai mitra belajar anak saat 

di rumah? 

9. Bagaimana motivasi orang tua dalam penyelenggaraan  PAUD? 

10. Bagaimana tanggung jawab orang tua orang tua dalam penyelenggaraan 

PAUD? 

11. Bagaimanakah pelibatan orang tua dalam mengembangkan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program sekolah? 

12. Apakah orang tua mengetahui tema belajar anak dikelas atau agenda yang 

akan dilakukan oleh anak dan turut serta menyiapkannya? 

13. Apakah jalinan  komunikasi dengan orang tua berjalan  secara intensif? 

14. Adakah pemberian PR bagi anak yang harus dikerjakan dirumah? 

15. Adakah kesepakatan antara orang tua dan sekolah maupun instruksi teknis 

dari sekolah kepada orang tua dalam pembagian tugas bagi kebutuhan 

belajar anak selama dirumah? 

16. Apakah orang tua terlibat langsung pada kegiatan field trip, manasik haji, 

atau sejenisnya? 

17. Adakah faktor pendukung yang bersumber dari lembaga, kepala sekolah, 

guru, orang tua atau anak? 

18. Apa yang menjadi faktor pendukung dari orang tua dalam pelaksanaan 

keterlibatan orang tua? 

19. Bagaimana jenjang pendidikan dan profesi orang tua? 



 

 

20. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam  pelaksanaan  

penyelenggaraan  PAUD? 

21. Adakah hal lain yang menyebabkan menjadi penghambat pada orang tua 

dalam partisipasi penyelenggaraan  PAUD? 

22. Adakah kendala finansial dari orang tua? 

23. Adakah kendala waktu bagi orang tua untuk turut memantu proses belajar 

anak saat di rumah? 

24. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam pelaksanaan 

PAUD? 

25. Adakah hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam upaya partisipasi 

penyelenggaraan PAUD? 

26. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

27. Adakah masalah sekolah yang telah diselesaikan bersama? 

28. Apa yang menjadi keunggulan dari keterlibatan orang tua dalam 

penyelenggaraan  PAUD? 

29. Adakah proyek bersama yang telah menjadi sukses besar bagi sekolah dan 

orang tua? 

 

*Pertanyaan maupun data di atas dimungkinkan berkembang sesuai dengan  

kebutuhan penelitian. 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Orang Tua dalam Penyelenggaraan PAUD pada Masyarakat 

Nelayan 

(Studi Kasus Terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat Nelayan 

Tanjungmas, Semarang) 

Subjek Penelitian : Guru 

1. Bagaimanakah pelibatan orang tua dalam mengembangkan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program sekolah? 

2. Apakah orang tua mengetahui tema belajar anak dikelas atau agenda yang 

akan dilakukan oleh anak dan turut serta menyiapkannya? 

3. Apakah jalinan  komunikasi dengan orang tua berjalan  secara intensif? 

4. Adakah pemberian PR bagi anak yang harus dikerjakan dirumah? 

5. Bagaimana prosedur dan perangkat yang lakukan oleh orang tua dan guru 

dalam berkomunikasi? 

6. Adakah kesepakatan antara orang tua dan sekolah maupun instruksi teknis dari 

sekolah kepada orang tua dalam pembagian tugas bagi kebutuhan belajar anak 

selama dirumah? 

7. Apakah terdapat pelibatan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan 

sekolah?  

8. Apakah orang tua terlibat langsung pada kegiatan field trip, manasik haji, atau 

sejenisnya? 

9. Adakah faktor pendukung yang bersumber dari lembaga, kepala sekolah, guru, 

orang tua atau anak? 

10. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam  pelaksanaan  

penyelenggaraan  PAUD? 

11. Adakah hal lain yang menyebabkan menjadi penghambat pada orang tua 

dalam partisipasi penyelenggaraan  PAUD? 

12. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam pelaksanaan 

PAUD? 

13. Adakah hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam upaya partisipasi 

penyelenggaraan PAUD? 

14. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

15. Adakah rapat bersama yang diadakan oleh sekolah, orang tua dan masyarakat? 

16. Adakah masalah sekolah yang telah diselesaikan bersama? 



 

 

17. Apa yang menjadi keunggulan dari keterlibatan orang tua dalam 

penyelenggaraan  PAUD? 

18. Adakah proyek bersama yang telah menjadi sukses besar bagi sekolah dan 

orang tua? 

*Pertanyaan maupun data di atas dimungkinkan berkembang sesuai dengan  

kebutuhan penelitian. 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Orang Tua dalam Penyelenggaraan PAUD pada Masyarakat 

Nelayan 

(Studi Kasus Terhadap Lembaga PAUD di Masyarakat Nelayan 

Tanjungmas, Semarang) 

 

Subjek Penelitian : Kepala Sekolah 

1. Apa alasan penyelenggaan PAUD ini? 

2. Bagaimana proses pendirian PAUD ini? 

3. Apakah orang tua tepat waktu dalam membayarkan iuran bulanan pada 

sekolah? 

4. Apakah ada paguyuban atau organisasi orang tua? 

5. Berapa banyak orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan PAUD? 

6. Apakah orang tua dilibatakan dalam rapat serap ide saran  saat penentuan 

pengambilan kebijakan? 

7. Bagaimana motivasi orang tua dalam penyelenggaraan  PAUD? 

8. Bagaimana tanggung jawab orang tua orang tua dalam penyelenggaraan 

PAUD? 

9. Apakah orang tua turut menanggung resiko ketika ada masalah dengan dana 

operasional sekolah dan atau masalah anak di kelas dan di rumah? 

10. Bagaimanakah pelibatan orang tua dalam mengembangkan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program sekolah? 

11. Apakah orang tua mengetahui tema belajar anak dikelas atau agenda yang 

akan dilakukan oleh anak dan turut serta menyiapkannya? 

12. Apakah jalinan  komunikasi dengan orang tua berjalan  secara intensif? 

13. Apakah ada rapat rutin orang tua? 

14. Adakah pemberian PR bagi anak yang harus dikerjakan dirumah? 

15. Bagaimana prosedur dan perangkat yang lakukan oleh orang tua dan guru 

dalam berkomunikasi? 

16. Apakah terdapat pengadaan pembagian tugas dan tanggungjawab antara 

sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi anak? 

17. Adakah kesepakatan antara orang tua dan sekolah maupun instruksi teknis 

dari sekolah kepada orang tua dalam pembagian tugas bagi kebutuhan belajar 

anak selama dirumah? 

18. Apakah terdapat pelibatan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan 

sekolah?  

19. Apakah orang tua terlibat langsung pada kegiatan field trip, manasik haji, atau 

sejenisnya? 



 

 

20. Apakah terdapat upaya kemitraan dengan orang tua yang menjadikan orang 

tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan anak? 

21. Adakah faktor pendukung yang bersumber dari lembaga, kepala sekolah, 

guru, orang tua atau anak? 

22. Adakah komite sekolah dan bagaimanakah peran masyarakat atau tokoh 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD? 

23. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam  pelaksanaan  

penyelenggaraan  PAUD? 

24. Adakah hal lain yang menyebabkan menjadi penghambat pada orang tua 

dalam partisipasi penyelenggaraan  PAUD? 

25. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam pelaksanaan 

PAUD? 

26. Adakah hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam upaya partisipasi 

penyelenggaraan PAUD? 

27. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

28. Adakah rapat bersama yang diadakan oleh sekolah, orang tua dan 

masyarakat? 

29. Adakah masalah sekolah yang telah diselesaikan bersama? 

30. Apa yang menjadi keunggulan dari keterlibatan orang tua dalam 

penyelenggaraan  PAUD? 

31. Adakah proyek bersama yang telah menjadi sukses besar bagi sekolah dan 

orang tua? 

 

*Pertanyaan maupun data di atas dimungkinkan berkembang sesuai dengan  

kebutuhan penelitian. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode : PM.KS 

Tanggal : 13 Maret 2014 

Tempat : Ruang Kelas PAUD Patra Sutera 

No. Aspek Pertanyaan  Jawaban 

1. 

Sejarah 

berdirinya 

sekolah 

Bagaimana 

kondisi belajar 

anak sebelum 

PAUD ini 

berdiri? 

Dulu di sini belum ada TK atopun 

PAUD.  Ada SD/ MI disebelah 

pasar itu juga belum ada PAUD-

nya. Tahun 2010 menyewa balai 

RW bersama Bu Fitri. Saya pake 

balai RW 16 lalu tahun 2011 ada 

program CSR dari Unnes 

bekerjasama dengan Pertamina. 

Ditawari CSR. Koordinaornya Bu 

Lita dan Bu Nana. Kita hanya 

menempati gedung baru ini saja. 

Untuk operasionalnya kita 

menyiapkan sendiri. Setelah itu 

saya sambil ngrintis yayasan 

Shifaur Rahma, yang sekarang 

sudah ada KB,TK dan rintisan MI. 

Yang di TK Qotrinnada ada setelah 

kita KB Nanda Shifana di pindah 

dan ganti nama menjadi Patra 

Sutera. barulah Bu Danik 

bergabung setelah sini sudah jalan.  

2. 
Penyelenggaraan 

PAUD 

Bagaimana 

manajemen 

penyelenggaraa

Yayasan ini yayasan pribadi, saya 

bersama suami, nama-nama sekolah 

dan yayasan juga diambil dari nama 

Comment [N1]: Penyelenggaraan PAUD 

Comment [N2]: Penyelenggaraan PAUD 

Comment [N3]: Penyelenggaraan PAUD 



 

 

n PAUD? anak-anak ibu. Babat alas sendiri, 

semua pake dana sendiri. Untuk 

operasionalnya ditutup sama iuran 

anak-anak lewat SPP. Ada juga 

bantuan dari Ancora, Ancora 

membimbing sama memberi APE, 

ini ada balok sama alat musik, 3 

buan sekali juga ada pertemuannya 

dengan Ancora. Di Semarang 

sepertinya yang dapat bantuan dari 

Ancora ini saja, baru ada satu ini. 

Awalnya kita buat proposal 

ditujukan ke Ancora. 

3. 

Dimensi 

Kontribusi 

orangtua 

Bagaimana 

proses 

kerjasama antara 

PAUD dan 

pihak dontur 

atau CSR? 

Untuk CSR Patra Sutera kurang 

tahu, kami hanya menempati 

gedung. Konsep kerjasamanya 

seperti apa saya juga tidak tahu. 

Akta yayasan seperti apa ini juga 

tidak tahu. Mungkin kedepan akan 

saya lepas, mengurus yang disana 

(yayasan sendiri) sambil membawa 

bendera Ancora. PAUD Patra Sutra 

ini akan kami lepas, inginnya kalo 

kita kerja ya kita kerja senang, 

tenang dan nyaman. Tetapi disini 

kita tidak merasakan semua itu, 

setelah ada pro-kontra warga. Saya 

dan Bu Fitri sudah tidak sanggup 

menempati disini. Akhir tahun 

ajaran kita lepas, kita kembalikan 

anak-anak sama wali murid kalo 

Comment [N4]: Penyelenggaraan PAUD 



 

 

mau ikut saya berarti kesana kau 

mau disini ya monggo. Dari pihak 

masyarakat ada yang pro dan ada 

yang kontra. Ada konflik 

kepentingan. Ada yang memang 

berkeinginan mengelola tempat ini. 

4 
Penyelenggaraan 

PAUD 

Bagaimana 

rencana 

pengelolaan 

kedepannya? 

Kita ingin punya payung sendiri. 

Kita sudah mengawali sendiri, 

merintis sendiri, babat alas sendiri 

tapi kenapa akhirnya dipayungi 

orang lain. Selain itu kami juga 

ingin menjaga nilai historis 

perjuangan kita, dengan menjaga 

lagi nama yang sudah ada sedari 

awal. Kalau seperti ini ya seakan-

akan saya yang ikut sini apalagi 

kalo dilihat di berita, surat kabar itu 

mba, lihat yang diberitakan ko saya 

ngurus sendiri, padahal dapet alat 

sendiri tiba-tiba diakui oleh pihak 

lain yang hanya memberikan tempat 

saja. 

Lalu, bagaimana 

dengan 

keberlangsunga

n program CSR 

yang sudah ada? 

Dari CSR tidak ada tuntutan, 

standar khusus pencapaian kinerja 

atau komunikasi apapun tidak ada. 

Program CSR ini yang menjadi 

jembatannya Unnes, cuman kita 

tidak tahu kesepakatan 

kerjasamanaya seperti apa. Untuk 

mencari tahu sulit. 



 

 

5 
Pelibatan 

Masyarakat 

Bagaimana 

dukungan 

masyarakat 

sekitar? 

Dukungan masyarakat ada dari 

mereka orangtua dari anak-anak, 

mendukung kepada saya secara 

pribadi yang sudah mengurus ini. 

Saya juga menyampaikan ke pihak 

UPTD. Tidak ada yang saya tutup-

tutupi kalo konsultasi, saran dari 

UPTD juga saya diminta untuk 

melepas saja. UPTD menanyakan 

kejelasan tentang ini semua, kalu 

mau menanggalkan tetep kita akan 

cari tempat lain, kita boyongan. 

Yang dulunya dari balai RW ke sini 

besok mau boyongan lagi. Yang 

disini biar disini, yang disana biar 

disana. Sendiri-sendiri. Buat apa 

saya nggondeli gedungnya. Gedung 

bisa diusahakan. 

6 
Kendala 

Partisipasi 

Apakah ada 

kendala dalam  

penyelenggaraa

n PAUD? 

Dulunya ada 50an siswa. Ada yang 

memprovokasi, banyak yang pada 

ragu, akhirnya ada yang tidak jadi 

mendaftarkan anaknya sekolah 

disini. Orangtua yang mendukung 

dukung saya  nanti ikut saya ada 

juga yang pindah memilih ketempat 

sekolah saya yang disana, tidak mau 

disini. Jadi banyak yang dukung 

kita malah langsung daftar ke 

sekolah kami yang disana. Disana 

ada koran, memuat berita dipajang. 

Tb.1 Wawancara PM.KS 



 

 

 

Kode : PM.GPS 

Tanggal : 13 Maret 2014 

Tempat : Ruang guru TK Qotrinnada  

No. Aspek Pertanyaan Jawaban 

1 

Sejarah 

berdirinya 

PAUD 

Bagaimana 

kronologi 

pendirian PAUD 

ini? 

Karna belum ada PAUD jadi kita 

nyari tempat buat bikin PAUD. 

Sewa balai RW 16 ikutnya 

Tambakrejo. Sini Tambak Mulyo 

RW 13, sana RW 16 Tambak 

Rejo. Memulainya dari usaha 

sendiri, bawa alat-alat sendiri. 

Meja kursi sendiri. Sampai bikin 

pager buat balai RW juga sendiri. 

Dulu namanya PAUD Shifana 

waktu di RW 16. Setelah ada 

CSR dari Unnes dan Pertamina 

barulah ganti nama menjadi Patra 

Sutera. Waktu di Balai RW kita 

belum ngurus perijinan sampai 

kelurahan, setelah Nanda Shifana 

dipindah menjadi Patra Sutera 

barulah kita urus ke kelurahan. 

Sekarang malah bingung gedung 

yang ada status kepemilikannya 

ini punya siapa. Sepertinya ini 

masuk PKBM. Kalo untuk TK, 

KB sama MI milik yayasan. 

Adakah alasan lain 

dalam pendirian 

Anak sini kalo mau sekolah 

negeri ya ke SD Kemijen. 

Comment [N5]: Penyelenggaraan PAUD 
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PAUD ini? Kemijen 04 atau 03. Yang dari 

Patra Sutera dulu juga banyak 

yang masuk di Kemijen. 

2 
Penyelenggaraan 

PAUD 

Bagaimana 

pengelolaan 

sekolah sekarang 

dan kedepannya 

atas program 

CSR? 

Kita ngga tau kita menempati saja 

tapi warga kadang ribut, 

mempertanyakan ini milik siapa. 

Kegiatan belajar anak-anak sudah 

berjalan sejak di Balai RW berarti 

sudah 3 tahun. Difasilitasi unnes 

untuk ikut pelatihan buat RKH 

dan RKM sama observasi di 

labschool, ada juga pelatihan 

karakter guru, pelatihan IHF dari 

jakarta. 

3 
Partisipasi 

orangtua 

Bagaimana Bentuk 

partisipasi 

orangtua? 

Orangtua nganter jemput, sama 

biasanya PR di rumah. Adanya 

rapat guru, kalo misal diundang 

rapat wali murid paling yang 

dateng mbah-mbahnya, orangtua 

pada sibuk kerja. 

Bagaimana pola 

komunikasi yang 

dijalin dengan 

orangtua? 

Jadinya langsung rapat bentuknya 

sosialisasi. Seringnya kita 

menyampaikan lewat selebaran 

atau catatan kecil untuk orangtua. 

Rapat ngga ada kalo ngumpulin 

yang dateng mbah-mbahnya. 

Tidak semua anak juga dijemput 

orangtuanya, paling segitu yang 

dianter jemput rutin, jadi serinnya 

info pake model sambung lidah. 

Comment [N7]: Partisipasi orangtua 

Comment [N8]: Partisipasi orangtua - saat di 

rumah 



 

 

Kalo pengambilan rapot juga 

kadang 1 orang ambil punya 3 

atau 4 anak, tidak semua 

orangtuanya bisa dateng, mereka 

kan tetanggaan jadi sekalian 

diambilkan. Kalo ada kendala di 

kelas ya kita sampaikan kepada 

walinya atau tetangga 

terdekatnya. 

4 Pengelolaan 

Apakah kurikulum 

yang digunakan di 

PAUD ini? 

Kita ngmbil dari kurikulum TK, 

yang disosialisasikan UPTD. 

Kalo MI nya ikut Departemen 

Agama. RKM disusun per 

semester, detailnya per pekan, 

selebihnya sepontan saat bersama 

anak di kelas. 

Anak penanganan 

khasus khusus 

yang melibatkan 

orangtua? 

Kaya ada anak berkebutuhan 

khusus kan dia pengen sekolah, 

ya tidak kita tolak cuman 

akhirnya orangtuanya mau 

memantau dan mendampingi 

anaknya. 

5 
Kendala 

Partispasi 

Apakah ada 

kendala dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Tidak ada masalah yang besar 

atau rumit, paling ya karna anak 

jatuh ya kita dari pihak sekolahan 

penanganan, langsung di bawa ke 

dokter terus kita memberitahukan 

ke orangtuanya. 

6 
Kntribusi 

orangtua 

Bagaimana 

kontribusi 

Usulan? Biasanya orangtua kalo 

sudah  lama yang usul minta 

Comment [N9]: Partisipasi orangtua 
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pemikiran yang 

diberikan oleh 

orangtua? 

jalan-jalan. Ayo bu, kemana bu, 

kalo pihak sekolah yang minta 

kan belum tentu semuanya mau 

tapi kalo dari orangtua kan ya 

nanti bisa diusahakan semua ikut, 

biasanya tiap akhir semester kita 

piknik. 

Apakah ada teknis 

khusus mengatasi 

kendala 

komunikasi? 

Buku penghubung ngga ada, 

paling majalah bulanan untuk 

tugas anak di rumah. Kalo ada PR 

ya orangtua bisa. Kalo ada yang 

mau disampaikan anak-anak udah 

bisa menyampaikan, anak-anak 

udah pinter kan nanti kita 

bilangin ke anak-anaknya, 

kalopun tidak jelas penyampain 

dari anak ya nantinya orangtua 

ada yang dateng ke sekolah atau 

tanya ke tetangganya yang sama-

sama punya anak sekolah juga. 

Kadang kalo pake surat edaran 

malah ngga dikasihke ke 

orangtua, kadang anak lupa atau 

suratnya malah buat maian, di 

sini usia TK kan udah banyak 

yang dilepas sama orangtuanya, 

kan deket rumah juga soale. 

Mengapa kelas 

bisa dikelaskan 

sebesar ini? 

Untuk Patra Sutra memang 

harusnya 2 kelas, cuman 

jumlahnya memang sedikit, usia 
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TK saja hanya 5 anak jadi 

akhirnya kita gabungkan dengan 

usia B, dengan meja tersendiri, 

dan ada pengawasan lebihnya, 

misal belum bisa ya nanti kita 

bimbing, sama bu Anik. Kalo di 

sendirikan kasian masa Cuma 5 

anak. 

7  

Bagaimana kondisi 

pengelolaan 

PAUD sekarang? 

Kalo dulu memang banyak, 

setelah itu kepengurusan sekolah 

diubah menjadi Patra Sutra jadi 

sepi, sebagian udah lulus terus 

yang baru ngga pada masuk sini. 

Jadi orangtua ngga mau 

memasukan anaknya ke sini, 

kabarnya juga kan mau diganti 

sama Ketua Rumah Pintar, 

ternyata yang mau jadi pengurus 

rumah pintar ngga mau ngajar 

tapi pada minta bagian.  

8  

Bagaimana 

dukungan dari 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Dikiranya kita dapet gaji dari 

Pertamina sama Unnes, padahal 

ngga dapet apa-apa. Jadi banyak 

yang minat, tapi ngga mau repot. 

Padahal ya kaya gini mba, SPP 

45ribu per bulan saja kadang 

pada nunggak, nunggaknya ada 

yang 4 bulan sampai 5 bulan. Itu 

yang nomboki ya Bu Anik. Kudu 

bisa ngatur tombokan misal buat 



 

 

bisa nggaji saya. Itung-

itungannya besok terakhir kalo 

udah kenaikan kelas, kadang itu 

banyak yang belum beres juga. 

Jadi yang mau diminta apa sih 

kalo ada warga yang mau minta 

mengelola, kita juga bilang biar 

ada yang pengang keuangganya 

ya monggo pada ngga mau kalo 

diminta nomboki apalagi pada 

ngga mau, bingung sampekan. 

9  

Bagaimana 

kontribusi 

finansial yang 

dilakukan oleh 

orangtua? 

Rapot ada yang ngga terambil, 

kadang pas kenaikan juga ngga 

dateng. Tau-tau ada yang dateng 

setelah sebulan kenaikan 

langsung ke rumahnya Bu Anik 

bilang mau ambil ijazah sama 

nyicil tunggakan. Ya kita kasih 

ijazahnya, mereka kan mau ambil 

ijazah buat syarat masuk SD 

meskipun belum lunas. Lha mau 

gimana lagi ya kita kasih, orang 

warga sini banyakan kan 

bapaknya miyang, ibunya jualan 

ikan, miyang itu nyari ikan di 

laut. Kadang rame kadang sepi 

kadang ngga berangkat buat nyari 

ikan. 

10  
Bagaimana 

kontribusi  yang 

Untuk pihak RT, RW maupun 

kelurahan tidak memberikan 
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dilakukan oleh 

masyarakat? 

bantuan apapun, paling UPTD 

bentuknya yang masukan buat 

perkembangan pengelolaan 

pendidikannya. Kita disuruh 

UPTD buat surat ijin pendirian 

biar bisa mengajukan dan dapet 

bantuan. 

11  

Pengelolaan 

lembaga secara 

internal? 

Kalo untuk saya sendiri ya 

kadang selesai dari Patra Sutra 

mampir kesini, buat bantu-bantu 

saya juga nyari buat tambah-

tambahnya. Sana sabtu kan 

kosong jadi kalo sabtu saya 

disini.  

12  

Adakah hambatan 

dalam partisipasi 

orangtua? 

Hambatan partisiasi orangtua 

paling masalah waktu, orangtua 

pada kerja. Kalopun yang nganter 

mbah-mbahnya ataupun tukang 

momongnya, orangtuanya pada 

kerja. Kadang 1 orang momong 

bawa 3 anak.  

13  

Adakah forum 

komunikasi 

semacam Komite 

Sekolah? 

Komite sekolah belum ada, 

kemaren adanya susunan 

pengurus sekolah bukan komite 

sekolah. Kalo komite sekolah kan 

melibatkan masyarakat, disini 

belum. 

14  

Apakah ada 

kendala lain yang 

cukup 

Dulu disana, Patra Sutera, 2 kelas 

gurunya 3. Sekarang gurunya 2, 

kelasnya cuma 1. Kan ada kabar-
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menghambat 

penyelenggaraan 

PAUD? 

kabar mau ada bantuan 

bembiayaan opersional dari CSR, 

ntar yang nggaji guru dari 

Pertamina sama Unnes cuman 

ngga ada kabar itu kapan. Karena 

ngga jelas jadi kita tidak bisa 

menggratiskan SPP untuk 

opersionalnya. Akhirnya kita 

nglanjutin lagi untuk ada 

pembayaran SPP. Sebagian 

masyarakat ngga percaya dan 

mintanya gratis. Kita juga mau 

sekolah gratis cuma lha nanti 

yang nggaji kita siapa? Kita ngga 

dapet yaa ngga mau thoo. 

15  

Adakah pihak lain 

yang turut serta 

membantu 

menangani 

masalah ini? 

UPTD cuma ngasi saran, sering 

buat konsultasi kita. Kemarin 

juga ada tinjauan ada laporan 

bulanan ke sana. Untuk akreditasi 

belum, ini baru mau ada 

workshop akreditasi, 

kemungkinan bulan juni 

akreditasinya. 

16  

Bagaimana 

rencana 

kedepannya? 

Masa depannya sana  ngga jelas, 

nantinya pengelolaanya siapa dan 

buat siapa. Kalo kita berencana 

biar disitu ada yang mengelola 

ngga apa-apa. Kita sendiri mau 

bikin lagi, baru ada tanah. 

Tb.2 Wawancara PM.GPS 
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Kode : PM.GQ 

Tanggal : 12 Maret 2014 

Tempat : Ruang kelas TK Qotrinnada  

No. Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  

Apakah ada sarana 

komunikasi orangtua, 

guru dan masyarakat? 

Paguyuban orangtua beluma ada. 

Buku penghubung juga bleum ada. 

Palingan kadang potongan tulisan 

yang diketik untuk memberi tahuakan 

apa pada orangtua melalui anak. Via 

phone juga tidak. Orangtua belum 

aktif, baru sebatas antar-jemput, 

nungguin anak dan bayar SPP. 

Kadang ada yang bayarnya sebuan 

sekali, ada yang tiga bulan sekali, 

bahkan empat bulanan, ada juga yang 

sampai setahun. Nanti kita potong 

dari uang tabungan anak. Tidak ada 

rapat, adanya pemberitahuan. 

Orangtua tidak tahu menau. Paling 

ikut evaluasi ya kalo ambil rapot. Itu 

kalo yang mau hadir. 

2  

Bagaimana wujud 

partisipasi terbaik 

bersama orangtua? 

Paling rajin? Ibunya Hani, beliau kalo 

Hari Sabtu libur kerja jadi tiap sabtu 

bisa nganterin sampe nungguin, kalo 

ada agenda atai informasi apa yang 

belum jelas ya ditanyakan langsung 

dengan sekolah. Kadang juga 

konsultasi ibunya menanyakan 

kebiasaanya anak di sekolah seperti 
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apa. Dirumah oh ternyata sama. Jadi 

ngga ada masalah. 

3  

Adakah kerjasama 

dengan orangtua dalam 

menyelesaikan  

masalah anak? 

Orangtua mayoritas nelayan jadi ya 

seperti itu. Kasus yang di selesaikan 

bersama? Tidak ada kasus yang 

mencolok. Biasanya masih seputar 

kemalesan anak. Ada anak yang ngga 

mau dianter siapa-siapa maunya 

dianter ibunya tapi ibunya kadang 

ngga selalu bisa, misalnya ibu sakit 

ya suadah bisa sampe seminggu anak 

ngga masuk karna ngga ada yang 

nganterin. Pernah juga ada anak yang 

diajak keluar kota, ke rumah 

orangtuanya kan disini merantau, dan 

tidak ada pemberitahuan. Surat tidak 

pernah ada yang masuk. Paling banter 

ada kabar lisan dari anak lain atau 

tetangga yang mengantar. 

4  

Bagaimana kontroling 

dari sekolah dan guru 

dalam aktivitas belajar 

anak di rumah? 

Saya menyampaikan ke anak kalo 

mengerjakan PR ngga bisa, bisa tanya 

bapak atau ibu. Ada juga yang bapak 

ibunya ngga mau tau, ya nanti saya 

bilang ke anaknya, biar tetep minta 

diajari. Ada yang orangtuanya sampai 

detail, kalo pensilnya ada yang hilang 

ibunya bilang ke saya, nanti saya cek 

ternyata dipinjemke temennya cuman 

belum dikembalikan. Ada juga 

orangtua yang tahu kalo anaknya 
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ngga ngerjain tugas dikelasnya, terus 

menyakan, ya saya bilang tadi usrek 

(mainan) maenan sama temenya jadi 

ngga ngerjain. Ada yang kalo 

disekolah tidak mau nulis, ternyata 

orangtua menyampaikan dirumah dia 

mau nulis. 

4  

Bagimana teknis 

perijinan jika anak tidak 

dapat berangkat 

sekolah? 

Pernah juga langsung dapet berita 

dari orangtua, katanya anak ngga mau 

masuk sekolah lagi. Kunjungan ke 

rumah anak yang bermasalah? Engga 

ada. 

5  

Bagaimana komunikasi 

dengan orangtua jika 

ada  penugasan yang 

perlu disiapkan dari 

rumah? 

Untuk barang bawaan atau penugasan 

untuk esok hari paling seperti 

gunting, lem, atau iuran apa karena 

ini banyak yangg nungguinya saya 

sampaikan ke ibu-ibunya langsung. 

Kemaren waktu mau menanam saya 

kasi tulisan besok bawa plastik 1 

sama tanaman 1. Kalo pulangnya 

nanti saya ingatkan lagi. 

6  

Apakah ada 

permasalahan belajar 

anak? 

Kalo anak yang diatas rata-rata 

mereka bisa karena dari anaknya. Ada 

yang dari awal ga bisa sampe 

sekarang ga bisa ya ada juga. 

7  

Bagimana menanggapi 

orangtua yang 

menunggu di teras 

kelas maupaun ruang 

kelas? kemandirian 

Ada yang orangtuanya diminta buat 

nungguin. Dulu ada anak yang kalo 

ngga sama ibunya ya ngga mau nulis. 

Ibunya sudah ada kesadaran untuk 

membelajarkan mandiri pada nak tapi 
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anak? anaknya belum siap. Ada juga yang 

ibunya nunggui di luar meski 

anaknya sudah bisa. Dulu diawal 

yang nunggui banyak sekali. Kelas 

siang (TK) sudah lebih dari setahun 

tapi masi ditungguin, kita berproses 

sedikit-demi sedikit nanti berkurang 

yang ditungguin. 

8  

Apakah ada agenda 

yang melibatkan 

orangtua langsung? 

Agenda yang dikerjakan bersama 

melibatkan pendampingan dari 

orangtua ada manasik haji, sama 

perpisahan kelas, kalo perpisahan 

kadang kita pentas jadi kudu bareng 

orangtua. 

Tb.3 Wawancara PM.GQ 

 

 

Kode : PM.OT.QA.1 

Tanggal : 11 Maret 2014 

Tempat : Areal bermain anak KB Nanda Shifana 

N

o

. 

Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  

Bagaimana partisipasi 

orangtua selama di 

sekolah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Nganter jemput. Elsa. Elsa, ngga 

punya adhek. Kakanya di SDN sana. 

Anak saya sekolah negeri semua. Elsa 

sudah mau satu tahun ini. Saya ngga 

pernah nungguin di dalem kelas. 

Nunggunya anak di luar kelas. 

2  Bagaimana partisipasi Kalo dirumah ngga saya dampingi, 
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orangtua selama anak di 

rumah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

paling bilang “Ayo nok, digawe PR-

e”. Saya ngasuh sendiri bapak di luar 

kota, Kalimantan. Anak kecil kadang 

ngga mau, bilangnya kesel, capek. 

Gitu kan yaa anak kecil, Kadang 

males-malesan. Saya Cuma bilang 

“Ayo nok sekolah”, kalo jawabane 

ngono yaudah. Pas anaknya ngga mau 

yasudah kan masih kecil jadi ndak 

bisa dipaksa. Dari pada ngambek.  

Nggambeknya ga mesti, ngga terus-

terusan juga. “Ma males kesel ma”, yo 

gapapa. Cah cilik nek maes ya males. 

3  
Bagaimana kontribusi 

orangtua, finansial? 

Untuk pembayaran kadang per bulan 

kalo ada kok ngga ada ya didobel 

sama bulan besoknya.  

4  
Kenapa anak ditunggui 

selama di sekolah? 

Tiap hari tetep ke sekolah. Adenya 

mau kalo sendirian, tapi saya kasian 

kalo pas istirahat ga ada ibunya malah 

lingak-linguk. Saya kalo pagi saya 

jualan di pasar sana pulangnya 

mampir sini. Jadi saya anter-jemput. 

5  
Apa sajakah aktivitas 

anak selama di rumah? 

Iya anak saya ikut TPA (Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an). TPA deket 

rumah, sini juga ada kalo sore. Ini 

programmnya sekoah ya saya ikuti. 

6  

Apakah ada bentuk 

keterlibatan  orangtua 

dalam agenda bersama 

yang diselenggarakan 

Kalo piknik kadang ikut kadang tidak, 

kalo lomba anaknya mau ya ikut kalo 

engga ya engga, gitu aja biasanaya. 

Comment [N27]: Kondisi orangtua 

Comment [N28]: Partisipasi orangtua 

Comment [N29]: Partisipasi orangtua 

Comment [N30]: Partisipasi orangtua 

Comment [N31]: Partisipasi orangtua 



 

 

oleh sekolah? 

7  
Bagaimana kondisi anak 

saat belajar di rumah? 

Ya tiap hari kan ada buku PR nanti 

sekedar saya liat, oh ternyata disuruh 

gitu, saya ingatkan ke anaknya kalo 

ada PR, tapi anaknya ngga saya 

dampingi, biar dia mandiri. 

8  

Adakah teknik khusus 

untuk meningkatkan 

minat belajar anak? 

Saya juga punya kegiatan maem sama 

anak. Disempatke 1 hari libur khusus 

untuk anak-anak. Anake 3, SMP sama 

SD terus ini si Elsa. 

Tb.4 Wawancara PM.OT.QA.1 

 

 

Kode : PM.OT.QA.2 

Tanggal : 11 Maret 2012  

Tempat : Areal bermain anak KB Nanda Shifana 

N

o

. 

Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  

Bagaimana partisipasi 

orangtua selama di 

sekolah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Ini nunggui anak sambil momong 

anak tetangga, jadi punya sambilan 

mbak.  

2  
Bagaimana partisipasi 

jika ada rapat? 

Kalo ada rapat atau ngambil rapot 

saya selalu hadir dan tidak pernah 

saya wakilkan mbak. 

3  
Bagaimana kondisi saat 

belajar di rumah? 

Di rumah saya yang menemani anak 

belajar, kadang juga sambil nemeni 

kakak-kakaknya belajar. Kakaknya 

juga ikut ndampingi bareng. Kalo di 
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rumah selain ngerjain PR sekolahan 

juga belajar ngaji sama bapaknya 

yang ngajari. 

4  

Bagaimana mengakses 

informasi 

perkembangan anak 

selama di sekolah? 

Untuk rapot saya selain dateng sendiri 

juga menanyakan perkembangan 

anak, tapi karna anak saya banyak 

ditunggui jadi sebenarnya saya sudah 

banyak tahu tentang perkembangan 

anak karna saya menyertai baik di 

sekolah atopun dirumah. Termasuk 

komunikasi dengan guru, kalo ada 

pegumuman-pengumuman apa juga 

saya sering dapet informasi sejak 

awal. 

5  

Apakah ada  bentuk 

keterlibatan lain dalam 

penyelengaraan agenda 

sekolah yang berda di 

luar sekolah? 

Di kelas saya dampingi soalnya masih 

kecil anaknya, kegiatan yang diluar 

juga seperti manasik haji atopun 

lomba-lomba yang bertempat di 

sekolahan lain seperti besok ada di 

TK Sultan Agung, atopun biasanya 

kalo ada pentas juga di Wonderia. 

6  
Bagiamana kontrribusi 

finansial? 

Biasanya saya menarget sebelum 

tanggal 10 tiap bulannya. Tapi kalo 

ngga ada ya telat. Kalo ngga kecandak 

bulan ini yang bulan depannya, 

dirapel mbayarnya. Ini anak saya 

belum berseragam seperti teman-

temannya, karena masih 

menggunakan seragam tahun lalu 

punya kakaknya, belum punya uang 
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untuk beli yang baru, terus kata 

anaknya mau pake ya ngga apa-apa. 

7  
Kenapa anak ditunggui 

selama di sekolah? 

Anaknya memang kurang konsentrasi, 

maunya ditunggui, kalo di kelas 

sering mainan. Kalau ngga ditunggui 

lebih mainan lagi. Kalo saya keluar 

dia malah ikut keluar ngga mau nulis. 

Tb.5 Wawancara PM.OT.QA.2 

 

 

Kode : PM.OT.QB 

Tanggal : 11 Maret 2014 

Tempat : Areal bermain anak TK Qotrinnada 

No. Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  

Bagaimana partisipasi 

orangtua selama di 

sekolah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Ya kalo pas lagi males nanti 

dibilangin nanti ngga dijak jalan-

jalan lho. Ini putu (cucu), kalo ini 

momongan saya, saya juga momong 

anak tetangga. Buat tambah-tambah 

harian. Ibunya jualan dirumah, buka 

toko. Disini kebanyakan ibunya 

kerja. Ini cucu dari anak pertama. 

2  

Bagaimana bentuk  

partisipasi orangtua 

yang lainnya? 

Kalo ada undangan dari sekolah 

ibunya yang berangkat, kaya ngambil 

rapot. Itu kalo ngga sibuk. tapi kalo 

untuk anter jemput ya saya neneknya. 

Ibunya sibuk di toko. 

3  

Bagaimana bentuk 

komunikasi antara 

orangtua dengan 

Kalo nemeni anak kiranya saya bisa 

ya saya. Engga. Ngga ada rapat. Ya 

misal besok libur atau besok mau 
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sekolah? kemana nanti kita dikasih tau lewat 

kertas atu nanti anak menyampaikan 

itu kalo penting, kalo ga begitu 

penting ya nanti pake lisan, anak-

anak yang pada bilang sama ibunya. 

4  

Apakah ada bentuk 

keterlibatan  orangtua 

dalam agenda bersama 

yang diselenggarakan 

oleh sekolah? 

Saya ya ikut sama anak, kemana 

anaknya pergi, misal ikut lomba 

keluar. Namanya anak nanti bilang 

masa dia pergi saya engga jadikan 

nanti saya ngikuti kalo ada kegiatan 

diluar nuruti anak, jadi kegiatannya 

ngga hanya dikelas saja. 

5  

Bagaimana kontribusi 

fianansial orangtua 

dalam penyelenggaraan 

PAUD? 

Iurannya ngga memberatkan. Ini juga 

iuran tambahannya kecil-kecil kalo 

mau ada lomba keluar saja, paling 5 

ribu atau mau beli majalah. Iurannya 

ngga memberatkan, kan buat belajar 

anak. Kita juga tau itu uang iuran 

tambahannya buat apa. Kalo liburan 

juga bisa pake uang tabungan, kita 

ngajakin ke ibu gurunya, ayo liburan 

pergi kemana bu. Telaten gurunya.  

6  

Bagaimana partisipasi 

orangtua selama di 

rumah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Kalo dirumah ada PR yang Kalo 

untuk kesehariannya dirumah sama 

ibunya. Saya ngga bisa nyerat mba, 

SD ngga lulus jadi ngga bisa ngajari 

putu. Ibunya kan pinter nulis, kalo 

belajar nulis. Begitu sing sabar 

kudune ngasuh bocah. 

Tb.6 Wawncara PM.OT.QB 
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Kode : PM.OT.PS1 

Tanggal : 12 Maret 2014 

Tempat : Teras sekolah PAUD Patra Sutera 

N

o

. 

Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  
Bagaimanakah bentuk 

partisipasi orangtua? 

Anaknya 4 setengah tahun. Anak 

pertama. Belum ada setahun. Sekolah 

disini dari bulan Juli keto’e. Jadi baru 

satu semester. Belum pernah ada 

kegiatan yang melibatkan orangtua. 

Tapi pas terima rapor kemarin belum 

ikut, soalae anake mogok sekolah, 

dari mau semesteran sampe ini baru 

masuk. anake mogok. Ngga mau 

sekolah. Bilangnya “aku ngga mau 

sekolah bu..aku ngga mau sekolah 

bu”. 

2  

Bagaimana partisipasi 

orangtua selama di 

sekolah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Bocahe seratane rada angel mba 

(tulisannya rada susah). Kalau 

hapalane sama baca bisa, sudah tau 

huruf. Cuma males saja kalo nulis. 

Jadi yaa ditunggui. Kalo anaknya 

mogok ya ada komunikasi misalnya 

pamit sama sekolah. 

3  

Adakah kendala yang 

ditemui dlam partisipasi 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Kemarin yang nggurus bapaknya 

karena saya kerja. Saya kerja dari 

pagi. Jam 7 udah nyampe pabrik 

pelabuhan. Kalo bapaknya kan 

berangkat kerjanya rada siang soale 

Comment [N44]: Partisipasi orangtua 



 

 

kerja di mebel sana jadi rada siangan. 

4  

Bagaimana partisipasi 

orangtua selama di 

rumah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Kalo orangtua kan pengennya anake 

belajar kalo di rumah. Cuman anake 

wegah. Kudune dipancing “Ayo nang, 

sinau ntar ta tumbaske.. apa gitu.” 

Jadi kudu ada pancingannya. 

5  

Adakah lembaga 

semacam komite 

sekolah  sebagai forum 

serap gagasan? 

Belum ada perkumpulan orangtua. 

Ide? Engga mba, saya ngga pernah. 

Mungkin karena ini sekolah baru. 

Saya juga kurang tau soale baru 

sebulan ini nungguin anaknya. 

6  

Bagaimana bentuk 

komunikasi antara 

orangtua dengan 

sekolah? 

Buku penghubung ngga ada. Paling 

kalo anak ada masalah saja baru 

menayampaikan ke orangtua. 

7  
Bagiamana kontrribusi 

finansial? 

Setiap bulan jalan. Alhamdulilah 

bayarnya rutin. Nyekolahin karena 

deket sama rumah. 

8  
Apakah ada kendala 

anak dalam belajar? 

Kalo ngga mau nulis? Ada perhatian 

dari guru, kaya itu lho mba, gurunya 

nyamperin. Ibu tau anak belajar apa? 

Iya soale saya nungguin, dia belum 

mau ditinggal. Kadang ditungguin 

embahanya, kadang bapaknya nganter 

nanti embahnya njemput. 

  

Bagaimana bentuk 

kontroling orangtua 

pada perkembangan 

anak? 

Tergantung anaknya maunya gimana. 

Ini saya lagi keluar dari pabrik. Kalo 

ada masalah disekolah ntar mbahe 

nyampein ke saya bilang anaknya 

ngga mau nulis atau ngga mau apa 
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saya jadi tau tentang sekolahnya anak. 

9  

Bagaimana kondisi 

belajar anak sem lama di 

kelas? 

Mungkin karena muridnya sedikit jadi 

dijadikan satu kelas. Dulu anaknya 

banyak. 

Tb.7 Wawancara PM.OT.PS1 

 

 

Kode : PM.OT.PS2 

Tanggal : 13 Maret 2014 

Tempat : Areal bermain anak PAUD Patra Sutera 

No. Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  

Mengapa 

menyekolahkan anak di 

PAUD ini? 

Cucu sudah 5. Yang disini 1, Riski. 

Ini RW 16 tepatnya di RT 2, saya di 

RT 5. Disana belum ada sekolahan, 

baru mau ada rencana dari Bu Anik 

juga. 

Baru selesai menjabat dari ketua RT. 

Sudah sejak lama. Di daerah sini 1 

RW ada 500 KK. Satu RT bisa 

sampai 70-50 KK. 

2  

Bagaimana peran 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Awalnya jelas pendirian ini, lama 

kelamaan kurang jelas, yang buat  Bu 

Anik. Bu Anik yang mengusahakan 

sampai baru kemudian ada bantuan 

datang. Setelah bantuan datang 

banyak yang minta ini minta itu. 

Terus warga RW 16 mau mengelola 

sendiri, dari kelurahan tidak ada 

upaya kayak gitu. Sampai timbul 

gonjang-ganjing terus warga ada 

Comment [N50]: Penyelenggaraan PAUD 

Comment [N51]: Kondisi masyarakat 



 

 

yang pro-kontra. Yang kurang 

mendukung ya akhirnya pada 

menyekolahkan anaknya kesana-sana 

yang jauh, ada yang ikut Bu Anik. 

Masyarakat sini kurang ada apresiasi. 

Bikin sendiri, ngurus sendiri, terus 

mau diminta. Itu kan ya tidak benar. 

3  

Bagaiana harapan 

pengelolaan  PAUD 

kedepannya? 

Mungkin besok beliau jadi mau 

pindah bikin di dekat rumah saya 

disana. Orang sekarang pada pengen 

enaknya saja, saya sudah biasa 

ketemu orang-orang kaya gini. Saya 

jadi ketua RT sudah 30 tahun, sejak 

jaman Soeharto. 

4  

Bagimana program 

CSR bidang pendidikan 

ini berjalan? 

Dari CSR Unnes juga kadang ada 

anak KKN masuk, ngelesi anak-anak 

sekolah juga. Di masing-masing RT 

kalo ada tempat yang langsung 

dipakai buat ngelesi atau ngajari ngaji 

ya langsung dipakai. Dia ngerjain 

tugas sekolah sendiri, saya cuma 

mengingatkan. 

5  

Apakah ada rapat warga 

yang membahas tentang 

PAUD? 

Rapat RT? Rapat-rapat RT ato TW 

ndak membahas sekolah, komite 

sekolah juga belum terbentuk dhe. 

6  
Bagaimanakah bentuk 

partisipasi orangtua? 

Saya yang mendampingi kegiatan di 

kelas nunggui kaya gini ataupun kalo 

lagi ada kegiatan di luar yang rada 

jauh saya juga ikut nunggui. 

7  Bagaimana bentuk Kalo anaknya belum berani berangkat 
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partisipasi selama di 

sekolah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

sendiri. Masih antar jemput. Cucu 

keponakan, ayahnya meninggal 

sewaktu masih dalam kandungan. 

Saya wirausaha, dagang. 

8  

Bagaimana bentuk 

partisipasi selama di 

rumah dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

Kalo di rumah anaknya saya amati 

kadang belajar, kadang ngga. 

9  

Bagaimana bentuk 

kontribusi finansial 

orangtua? 

Untuk iuran masih wajar. 

Tb.8 Wawancara PM.OT.PS2 

 

 

Kode : PM.KRW 

Tanggal : 27 April 2014 

Tempat : Areal bermain anak PAUD Patra Sutera 

No. Aspek Pertanyaan Jawaban 

1  
Bagaimana gambaran 

umum kawasan ini? 

Jadi Tambak Rejo terpecah karena 

pembagian wilayah kelurahan. Dulu 

Tambak Rejo ini sebuah kelurahan. 

Pak lurahnya yang pertama ini 

rumahnya depan rumah saya. Ini dulu 

Sungi Banjir Kanal Timur yang 

waktu masih lurus alirannya kesini, 

karena keperluan pembuatan kolam 

pelabuhan sehingga sungainya itu 

dialihkan keluar kolam pelabuhan 

karena sedimntasi yang nantinya 
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akan membuat pendangkalan kolam 

pelabuhan. Ini terjadi sekitar tahun 

1980. Sungai yang dulunya bermuara 

disini terus dibelokkan dan dibuatkan 

muara baru. Sehingga saat ada 

pemekaran atau penambahan wilayah 

kelurahan baru. Mungkin karena 

berasa satu kelurahan penduduknya 

banyak. Dikelurahan Tambak Rejo 

ini diikutkan ke Kelurahan 

Tanjungmas yang katanya dulu ngga 

ada. Dulu adanya Kelurahan Rejo 

Mulyo yang sekarang jumlah 

penduduknya nomer 2 terbesar se-

Semarang setelah Kelurahan 

Tlogosari. Sehingga Tambak Rejo 

tetep namanya Tambak Rejo cuman 

diikutkan dengan Tanjungmas. 

Sedangkan nama kelurahan Tambak 

Rejo sendiri masih ada jadi nama 

kelurahan, ikutnya Kecamatan 

Gayamsari. 

2   

Sebelah sana Tambak Mulyo yang 

dulu namanya Tambak Lorok. Disini 

Tambak Rejo, karena lokasinya 

berdekatan dengan pelabuhan jadi 

rasanya susuah sekali untuk 

mendapatkan atau mengajukan 

bantuan. Karena mungkin setiap ada 

program pemerintah selalu 

berbenturan dengan pihak Pelindo. 



 

 

Pelindo itu yang menangani 

pelabuhan. Ini kan kawasan 

pelabuhan. Lha kita kan kuatnya 

karena dulu tahun 1970 kita masuk 

Kabupaten Demak.  Lalu kenapa 

dinamakan Tambak Rejo karena dulu 

mayoritas masyarakatnya bekerja di 

tambak. Walaupun katakanlah yang 

punya tambak hanya orang kaya saja. 

Tapikan kayak saya saja yang ngga 

punya tambak dari kecil sudah 

bergelut di tambak. Apa itu ikut 

panen, apa itu ikut mancing, semua 

berhubungan dengan tambak. 

3  
Bagaimana proses awal 

mula CSR masuk 

Lah kembali ke sekarang untuk 

kegiatan ini, sebelum ada CSR setiap 

ada program pemerintah di Tambak 

Rejo susah. Karena masuk kawasan 

pelabuhan. Contohnya 

pembangunann penanganan 

penganggulangan abrasi. Paling-

paling kayak gitu. Lha kemudian 

dengan datangnya rombongan dosen-

dosen Unnes ada Bu Nana, Pak.. Pak 

Nurkhin, Dokter Ayu, Bu Lita. Terus 

pada kesini liat-liat lah, katanya 

bagus dan kita punya ciri khas. Kata 

mereka ada potensi. 

4  
Apa saja yang menjadi 

garapan program CSR? 

Kalo Tambak Rejo. CSR yang 

Pertamina-Unnes meliputi ada 
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tentang lingkungan, infrastruktur. 

Yang ditonjolkan lebih ke 

pembangunan manusia, pendidikan. 

Dulu dari pihak unnes 

mengumpulkan pendapat dari 

masyarakat langsung waktu ada KKN 

pertama, intinya jejak pendapat lah 

mba.. Sehingga dipisah minimal bisa 

mengembangkan yang ada ini. Kalo 

di bidang kesehatan ada pemeriksaan 

berkala. Bagi mereka yang.... dulu 

secara umum diperiksa semua 

kemudian diutamakan bagi para 

pekerja trasi karena mereka tiap hari 

bergelut dengan bau dan ikan. 

Kemudian perawatan dan penjagaan 

kesehatan dini. Terus ada juga 

istilahnya kaderisasi pendidikan 

untuk kader posyandu. Ini khusus 

Tambak Rejo. Tambak Mulyo engga 

karena kalo kaya gini kudu kooperatif 

masyarakatnya, disini dirasa 

masyarakatnya lebih kooperatif.  

5  

Bagaimana 

perkembangan program 

CSR? 

Dulu hubungan langsung ke 

masyarakat ngga ke kelurahan. 

Disana lebih padat  ini khuus RW 16. 

Kalo di Tambak Mulyo ada 4 RW. 

KKN juga sering tiap tahun ada, 

mulai di sinijadi desa binaan. Kalo 

sebelum ada CSR Pertamina-Unnes 

dari Undip juga pernah ada KKN. 



 

 

Kalo untuk pendidikan pelatihan buat 

anak-anak  yaa yang mau ujian ada 

les bimbel. Di sana atasnya ruangan 

yang PAUD itu ada rumah pintar. 

Rumah pintar cuma buat les sama 

nari, tiap sabtu sore ada yang latian 

nari. Pengajarnya dari unnes. Dulu 

pengajarnya dari lokal, kurang bisa 

menyesuaikan kalo pengajarya orang 

yang sudah kenal. Anaknya ngga 

sungguh-sungguh. Ini sebelum CSR 

ada relawan-relawan dari luar negeri 

kerjasama sama BKKBN udah ada 5 

tahun berturu-turut. Terakhir londone 

dateng itu bersamaan dengan CSR 

pertama dateng. Rumahe ibue rame, 

dulu masih layak huni. Ini sudah 

kayak gini. Penurunan tanah 17cm 

per tahun. Sumber air pake artesis, 

nyalur sama yang punya. 

6  

Bagaimana bentuk 

program CSR dalam  

bidang pendidikan? 

Untuk kepengurusan PAUD sana, 

pendidikan itu awalnya ngga ada 

rencana untuk mbangun. Rencana 

mbantunya untuk sekolahan yang 

kebanyaakan anak nelayan sekolah 

dimana lha disitu mau dikasih 

bantuan. Cuman waktu dulu saat saya 

masih menjabat Ketua RW ada guru 

yang dateng menyewa Balai RW 

untuk tempat belajar anak-anak kelas 

PAUD. Melihat itu, dari unnes 
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melihat kenapa ngga dibikinke. 

Masyarakat ada yang pro dan kontra. 

Semua niat dan tujuan yang baik, 

tidak serta-merta mendapat sambutan 

baik. Buakn hanya masyarakat lokal 

yang pro-kontra, Pak Lurah, Pak 

Camat aja bertanya-tanya kenapa 

hanya satu RW kenapa ngga satu 

kelurahan atau satu kecamatan. Kita 

dapat prestasi. Lomba Desa Binaan 

dapet platinum. Lomba MDGs 

Award dapat penghargaan. 

Pengurusan RW berganti cuman ngga 

bisa nyambung komunikasi dengan 

pengurus RW sebelumnya. 

Biasanya kalo ada Unnes bikin acara 

malah menghubunginya sini, 

meskipun sudak ngga menjabat jadi 

RW. Bukan menghubungi yang 

pengurusan baru. 

7  

Adakah kendala dalam 

penyelenggaraan 

program pendidikan, 

yakni peyelenggaraan 

PAUD Patra Sutera? 

Bu gurunya dapat teror dari warga. 

Warga taunya kayak yang ditivi-tivi, 

banyak korupsi-korupsi. Masyarakat 

minta laporan pertanggungjawaban. 

Lho yang berhak yamg minta yaa 

pertamina kepada unnes. Karena 

pertamina yang ngasih uang, dan 

Unnes yang ngelola. Taune iki dapet 

kerja, mereka mencurigainya saya 

kerja sama dengan Unnes. Adalah 

provokator-provokatornya. 
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8  

Bagaimana bentuk 

partisispasi 

masyarakat? 

Kalo awalnya halaman gedung 

PAUD Patra Sutera itu milik warga 

untuk pos kampling terus dibeli sama 

Pertamina. Masalah mau dihibahkan 

secara langsung atau tidak, jangka 

waktu 4 tahun. 4 tahun itu baru 

dilimpahkan ke masyarakat dengan 

persyaratan. Misalnya persyaratannya 

ada kepengurusan. 

Bayar listriknya sini meski nantinya 

juga diganti. Bayar guru dari SPP 

anak-anak. Setelah saya dulu pernah 

dapet tunjangan diawal saja. Unuk 

operasionalnya. Pertamina masih 

bertanggugjawab. CSR ini bisa lanjut 

ketika masyarakatnya masih 

membutuhkan dan kooperatif. 

9  

Bagaimana kondisi 

program CSR 

sekarang? 

Tambak Rejo juga pernah berhasil 

membawa nama Pertamina. 

Persoalan perebutan. Bukan apa-apa 

ketika annti timbul kecemburuan. 

Sebagian orang saja. Untuk 

bimbingan pelatihan terasi masih 

jalan. Kecenderungannya sekarang 

CSR langsung ke masyarakat. Untuk 

RW, hanya sebatas pemberitahuan 

saja. Kalo dulu kan RW yang ngurus 

nanti saya menyampaikan kondisi 

masyarakatnya seperti ini-seperti ini , 

kemudian dilihat dilapangan ternyata 

iya baru dibikinke apa. 



 

 

10  

Bagaimana kontribusi 

orangtua dalam 

penyelenggaraan 

PAUD? 

PAUD Patra Sutera ya dikenai 

bulanan kaya sekolah-sekolah 

lainnya. Cuma dari Pertamina minta 

untuk pembayarannya ya yang 

semurah-murahnya. Untuk 

administrasi lainny yang menentukan 

gurunya. Sekarang semrawut, pengen 

diganti semua kepengurusannya, 

diajak kerjasama kangelan. Mereka 

maunya kalo diajak kerjasama 

penginnya dapet uang. Dulu kalo sini 

mau mancing aja ya ndadak libur 

kalo ada kegiatan tamu dari CSR, 

soalnya sini tau kan ya namanya 

masyarakat udah dibantu ya yang 

timbal-balik. Cuma yang sekarang 

pengennya dapet duit.  

11  
Adakah kendala lain 

dan penangannya? 

sebeluma ada CSR, PAUD kan sudah 

jalan. Warga taunya, sebeluma ada 

CSR sudah jalan. Kadang-kadang 

dikasih gurunya walaupun tidak tiap 

bulan, dulu diawal sekali. SPP murni 

dari anak didik untuk gurunya. 

Listrik-air yang mbayari sini, meski 

nantinya diganti juga. 

Kelompok lingkungan penanaman 

mangrove. Kalo yang bekerja sebagai 

nelayan sda 50%. Yang lain swasta. 

Swasta itu artinya bukan pegawai 

negeri. Pegawai negeri 5% aja ngga 

ada. Nelayan pusatnya di RT 04 dan 



 

 

03. Penduduknya mayoritas 

pendatang semua dari wilayah-

wilayah nelayan lainnya. Dulu masih 

panjang kesana wilayahnya. Disana 

ada bangunan dulu yang mbangun 

Dinas Perikanan dan Kelautan, bikin 

pom bensin dan TPI, belum dipakai 

tapi sudah hancur kena ombak. 

12  

Bagaimana dengan 

kondisi masyarakat 

yang sempat 

bermasalah? 

Saya lebih seneng ngga jadi RW 

mba. Ini saja sudah sibuk, jadi Ketua 

Nelayan Se-Kota Semarang. Wakil 

KTNA, Komunitas Tani Nelayan. 

Kepengurusan RW yang sekarang 

pecah semua. RT-RT-nya, wakilnya 

pecah sendiri-sendiri. Waktu jadi RW 

kesel. Bilang mau berhenti karena 

dipilih murni ya kalo berhenti 

berhenti yang baik-baik. Mungkin 

dianggapnya saya RT yang dulu itu 

berhasil jadi diajukan jadi RW. 

13  
Bagaimana pengelolaan 

PAUD sekarang? 

Sekarang PAUD-nya sudah ngga 

rajin, keluar masuknya jamnya 

kurang jelas. Banyak ibu-ibu yang 

ngeluh. Pokoke PAUD yang sini 

dinomorduakan. Kalo saya 

cenderungnya. Kan disini belum 

pernah ada PAUD-TK, kesalahan pak 

ratno setelah pinjam Balai RW 

langsung diboyong ngga pake 

ngomong-ngomong apa-apa. Dulu 

Comment [N58]: Penyelenggaraan PAUD - - 
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pake balai pertemuan. Masyarakat 

RW 16  ada yang ngga seneng.  

14  
Bagaimana menangani 

masalah ang lainnya? 

Warga pada tanya per bulan dapat 

uang sewa berapa? Tapi kalo sing 

apek karo sing elek iseh akeh sing 

apik. Ini ada kerajinan telor asin juga 

dapet pembinaan dari Unnes, ada 

krupuk ikan, udang ikan, bikin roti, 

nugget dari sana pelatihannya. Kita 

dikasih modal, kasih pelatihan, kasih 

alat komplit. Yang jadi pengusaha 

tenanan, nek jadi ya nanti katanya 

dikasi modal. Disana ada juga 

namanya Bu Wiwik. Kalo sana 

pakenya boto buat bikin telor asin. 

Kalo saya perendamannya pake air. 

Dulu pake abu gosok ternyata 

hasilnya kurang bagus terus 

ngundang pengrajin telur juga buat 

pelatihan akhirnya saya ikut yang 

pake air mateng dikasih garem. Lha 

ini contohnya. Peternakan itik juga 

ada dulu Pak Joko, Pak Karman, Bu 

Marti jadi peternak bebek. Bebeknya 

sekarang banyak yang setress, banyak 

yang mati kena ombak. Soalnya 

deket gelombang. 

15  

Bagaimana kondisi 

keseharian masyarakat 

nelayan Tanjungmas? 

Disini nelayannya ngga yang berhari-

hari nyari ikan baru pulang. 

Nelayannya yang kalo brangkat 



 

 

malem pulang pagi, kalo pagi pulang 

sore. Ada bulan-tertentu yang musim 

gelombang. Kapal-kapal besar juga 

berlabuh. Desember - Januari bisa off 

sampe 2 bulan. Kemaren saya juga 

berhenti 2 bulan. Kalo terasi rebon 

wayah Maret - April. Kalo sekarang 

musimnya ngga tentu. Kalo tambak 

itu pakenya rebon sutra yang kecil2 

alus banget. Itu untuk trasi kualitas 

satu. Cuman sudah ngga ada disini. 

Untuk penghasilan pas musim ikan 

rata-rata 200 ribu per hari. Kalo yang 

dapet banyak banget bisa 800 sampe 

2 juta seharinya. Kalo lagi paceklik 

bisa rugi ngga dapet ikan banyak. 

Ngga hasil. Kadang juga ada macem 

paceklik misalnya kecelakanan mesin 

atau kecelakkaan jaring, kan solarnya 

udah mesti keluar 100 ribu belum 

buat perbekalan makan di laut. Tapi 

pulang ngga bawa. 

16  

Bagaimana pola 

kehidupan sosial 

masyarakat nelayan 

Tanjungmas? 

Kalo karaketer masyarakat nelayan 

itu keras, terus bukan primitif sih tapi 

kolot. Senangnya tim CSR itu kalo 

misalkan saya dikasih penugasan 

buat mbantu meneliti kandungan 

timbal nelayan itu saya semua jalani. 

Saya kumpilkan rambut-rambut dari 

banyak orang. Saya yang tahu 

kegiatan CSR dari awal sampai 



 

 

sekarang. 

Biasanya juga cara bikin telor asin 

diajari, juga pemasarannya, jadi 

keseluruhan diajari. Meski ada pro 

kontra disini tetep ada manfaat yang 

banyak. Dari banyak yang rasa 

egonya tinggi di nelayan. Ya saya 

memaklumi, begitulah karakter 

nelayan, jadi ya masih wajar. 

Waktu evaluasi CSR saya dikasih 

tantangan, “Bagaimana bapak 

menciptakan leader-leader baru?” 

Disitulah fungsi kaderisasi, makanya 

saya mulai membentuk kelompok-

kelompok nelayan. Yang tadinya 

disini Cuma ada 2 kelompak 

sekarang jadi 70 kelompok. Sekarang 

sepanjang pantai Semarang ada 

nelayannya. Saya juga turut jadi 

pembinanya. Wajar kalo pro-kontra. 

Apa lagi ini di kelompok nelayan 

yang kayak gini, lha kalo yang di 

lembaga tinggi juga bermasalah 

karena tingginya ego masing-masing 

orang. 

Tb.9 Wawancara PM.KRW 
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CATATAN LAPANGAN 

Catatan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

partisipasi orangtua pada penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini di 

kampung nelayan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kelurahan Tajungmas meliputi wilayah Tambak Mulyo dan Tambak Rejo 

yang merupakan areal pemukiman nelayan. Dahulu nelayan memiliki banyak 

tambak dan hanya beberapa warga saja yang menangkap ikan di laut lepas. 

Namun seiring terjadinya abrasi di wilayah ini maka banyak lahan tambak yang 

habis terkena kikisan air laut. Sehingga banyak nelayan di pesisir utara Semarang 

ini memilih menjadi pencari ikan di laut lepas dengan menggunakan perahu-

perahu kecil. Sebagian lagi masyarakatnya memilih berdagang di pasar atau 

merantau keluar kota. Sementara itu kalangan mudanya lebih memilih menjadi 

karyawan pabrik di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

Tak sedikit pasangan muda masyarakat ini memilih untuk bekerja baik 

suami maupun istri, sehingga anak mereka yang masih usia preschool ataupun 

memasuki jenjang pendidikan awal diasuh oleh nenek-kakek ataupun oleh 

tetangga. Layanan pendidikan bagi anak usia dini di kawasan ini pertama kali 

dirintis oleh Ibu Anik sekaligus sebagai ketua Yayasan Sifaur Rahma, yakni 

pemilik PAUD Qotrinnada. TK A PAUD Qotrinnada 1 kelas diperuntukkan bagi 

anak usia 4-5 tahun dengan jam masuk dari pukul 07.00 sampai 09.30 WIB. TK 

B PAUD Qotrinnada memiliki 1 kelas yang diperuntukkan bagi anak usia 5-6 

tahun dengan jam masuk pukul 10.00 sampai 12.00 WIB, ruang kelas digunakan 

secara bergantian dengan TK A.. Tahun Ajaran 2013/2014 ini telah dibuka 

rintisan MI Shifaur Rahma yang baru memiliki 1 kelas, dengan menggunakan 

ruang samping dalam satu bangunan yang sama sebagai kelasnya. 

Sebelum mendirikan Yayasan Shifaur Rahma, Ibu Anik, terlebih dahulu 

telah merintis kelompok belajar bagi anak usia preschool yakni PAUD Nanda 

Shifana di RW XVI Tambak Rejo pada tahun 2010. Lokasi belajarnya dengan 

menyewa Balai RW sebagai tempat belajarnya. Barulah pada tahun 2011 atas 

kerjasama Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) memfasilitasi tempat belajar dengan 



 

 

menyediakan bangunan permanen sebagai tempat belajar yang lebih mapan maka 

proses perijinan pun mulai dilakukan baik ke Kelurahan Tanjungmas maupun 

UPTD Semarang Utara. Usai memperoleh ijin maka dipindahlah PAUD Nanda 

Shifana ke gedung baru dari program CSR. PAUD Nanda Shifana pun diubah 

nama menjadi PAUD Patra Sutera. Sampai sekarang Ibu Anik masih melanjutkan 

kegiatan belajar mengajarnya di PAUD Patra Sutera.  

Kegiatan belajar di TK A PAUD Qotrinnada dimulai pukul 07.15 WIB 

sampai pukul 09.30 WIB dengan jumlah murid 16 anak. Sedangkan kelas TK B 

PAUD Qotrinnada memulai kegiatan belajarnya dari pukul 10.00 WIB sampai 

12.00WIB, dengan jumlah murid 20 anak. Adapun PAUD Patra Sutra memulai 

jam belajarnya sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB dengan jumlah 

murid 20 anak, yakni usia TK A sejumlah 5 anak dan usia TK B sejumlah 15 

anak, disatukan dalam pembelajaran dan kelas yang sama. Ketiga sekolah ini 

notabene dikelola oleh personal yang sama sehingga memiliki banyak kesamaan 

dalam pengelolaannya.  Perangkat pembelajaran maupun Metode pembelajaran 

yang digunakan bersifat klasikal dan masih didominasi dengan penggunaan 

Lembar Kerja (LK) pada formasi kelas klasikalnya. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan memasuki ruang kelas, kemudian 

dilanjutkan dengan berbaris di kelas, salam, membaca do‟a sebelum belajar, 

hafalan surat pendek dan membaca Asmaul Husna. Setelah itu guru melanjutkan 

dengan mengajak anak menyanyi lagu nama-nama nabi dan malaikat serta 

melafalkan rukun iman. 

Sebelum memasuki kegiatan inti, guru terlebih dahulu mencontohkan 

pengerjaan tugas yang akan diberikan kepada anak didik. Kemudian anak akan 

mencari buku dan alat tulis masing-masing yang telah diberi label nama secara 

mandiri. Saat beberapa anak nampak telah menyelesaikan tugas, guru 

memberikan tugas berikutnya  dengan menerangkan di depan kelas terlebih 

dahulu. 

Usai kegiatan inti guru meminta anak mencuci tangan dilanjutkan do‟a dan 

makan bersama. Kemudian anak diperbolehkan istirahat dan bermain bebas di 

luar ruangan. Setelah istirahat anak masuk kelas, guru mengajak anak 



 

 

menyanyikan lagu dilanjutkan do‟a setelah belajar. Anak akan diperbolehkan 

pulang melalui kegiatan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

Peneliti berusaha menyusun data hasil observasi dalam bentuk catatan 

lapangan secara detail. Adapun catatan lapangan yang diperoleh peneliti selama 

observasi sebagai berikut: 

 

Catatan Lapangan : CL.01 

Waktu   : Selasa, 11 Maret 2014 

Tempat  : TK A PAUD Qotrinnada 

Kegiatan belajar dimulai pukul 07.15 WIB, meski begitu, anak-anak sudah 

mulai ramai hadir ke sekolah semenjak pukul 07.00 WIB. Dari 14 siswa yang 

berangkat pada hari ini, ada 3 anak yang masih ditunggui orangtuanya lalu 

orangtua terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Anak yang selama di 

kelas bersamai ibunya nampak bergelayutan dipangkuan ibu sambil mengerjakan 

tugas belajarnya. 

Menurut keterangan dari salah seorang wali murid, hari ini formasi duduk 

anak telah berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kemudian salah seorang ibu 

meminta pada Bu Dhanik, guru kelas, agar mengubah formasi duduk anak 

seperti sedia kala, menurut ibu tersebut formasi duduk baru dirasa tidak 

menjadikan anak leluasa bergerak. Ada seorang anak yang nyaris jatuh karena 

saat hendak berdiri bajunya terpaut dengan ujung meja yang berhimpitan. 

Disinalah nampak orangtua terlibat langsung dalam bentuk upaya sederhana dan 

sangat teknis. Orangtua sudah nampak memberikan bentuk perhatian bagi 

anaknya dengan cara memastikan anaknya dalam kondisi nyaman saat belajar. 

Seragam sekolah yang dikenakan anak-anak nampak tak sama, beberapa 

anak tidak mengenakan seragam sesuai dengan jadwal seragam hari itu, yakni 

bawahan biru dan atasan kemeja motif kotak-kotak. Seorang anak mengenakan 

seragam yang harusnya dikenakan kemarin, beberapa anak mengenakan 

seragam warna orange, yakni seragam sekolah tahun lalu. Setelah ditelusuri, 

seragam yang berbeda karena anak mengenakan dan mempersiapkan baju 



 

 

sendiri sedangkan beberapa anak yang mengenakan seragam orange karena 

belum memiliki seragam biru. Tidak semua anak memiliki seragam lengkap untuk 

dikenakan selama sepekan bersekolah, sehingga seragam hari kemarin 

dikenakan lagi. Ada juga yang mengenakan seragam tahun lalu, seragam bekas 

milik kakak mereka yang sekarang sudah memasuki pendidikan sekolah dasar. 

Orangtua menyatakan belum memiliki cukup uang untuk membeli keseluruhan 

seragam anak. Meski berbeda seragam, tidak nampak raut wajah yang minder 

pada anak. Bagi mereka yang penting dapat sekolah, seragam dibeli jika mampu. 

Realitas ini dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi orangtua. Seragam atau les 

drumband usai kelas di tutup tidak menjadi hal prioritas orangtua untuk dipenuhi. 

Jelang siang, nampak di luar ruangan ramai dipenuhi oleh ibu-ibu yang 

menunggui anak mereka. Sejalan dengan Allen (dalam Formen, 2009) hal ini 

menunjukan partisispasi orangtua dalam PAUD didominasi oleh kaum ibu. 

Bagian dari cermin dominasi perempuan dalam piramida praktisi PAUD di 

Indonesia, bahkan lanskap PAUD internasional. Selain itu, Petrie & Burton 

(dalam Formen, 2009) juga menyatakan bahwa permpuan telah sekian lama 

dikonstruksikan sebagai sosok yang lebih tepat dan patut untuk melakukan 

pekerjaan yang berkenaan dengan anak. 

Ada ibu yang datang sejak pagi, dengan hadir ke sekolah mengantarkan 

sekaligus menunggui anak. Ada juga ibu yang datang di tengah istirahat anak. 

Biasanya yang hadir susulan adalah mereka para ibu yang sedari pagi berjualan 

ikan di pasar. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, hari ini cukup ramai 

karena akan dilakukan pengocokan undian arisan pekanan. Banyak ibu-ibu wali 

murid yang menjadi peserta arisan, meski tidak turut jadi peserta arisan. Arisan 

orangtua ini diadakan 2 kali dalam sepekan. Setoran arisan tiap pertemuannya 

sebesar Rp 50.000 tidak semua peserta arisan pun hadir, biasanya setoran arisan 

dititipkan pada orangtua yang hadir.  

Setiap perlengkapan siswa ditandai dengan identitas diri berupa nama. Kali 

ini ada 2 anak bertengkar memperebutkan pensil yang tidak beridentitas, karena 

suara keduanya terdengar gaduh sampai di luar ruangan kemudian seorang ibu 

masuk dan mengambil pensil yang diperebutkan lalu menyerahkan pensil tersebut 



 

 

ke anaknya yang sedang menagis karena rebutan, anak yang satunya pun turut 

menangis keras. Ia menangis cukup lama. Ia memboikot diri dari menyelesaikan 

tugas belajar yang belum selesai. Anak tidak mau melanjutkan meski sudah 

dibujuk oleh ibu guru. 

Beberapa saat kemudian, nampak seorang anak lain memanggil ibunya 

yang tengah berada di teras kelas, ibu masuk ke dalam kelas lalu meruncingkan 

ujung pensil dengan serutan. Kemudian si anak melanjutkan kembali 

menyelesaikan penugasan hari itu. Usai pembelajaran, dilanjutkan sesi berkemas 

perlengkapan belajar. Anak diminta membereskan perlengkapan belajarnya. 

Berbeda halnya pada anak yang ditunggui, anak langsung keluar ruang kelas 

memanggil orangtuanya untuk membereskan perlengkapan belajar. Kejadian 

semacam ini sering terulang. Kejadian lain seperti meminta ibu melepaskan 

sepatu saat masuk kelas, atau mengambilkan perlengkapan menulis saat pelajaran 

akan dimulai. Hal ini menunjukan adanya ketergantungan anak pada orangtua. 

Anak yang didampingi oleh orangtua lebih banyak bergantung pada orangtua 

seperti memilih warna crayon apa untuk bentuk gambar tertentu. 

Ada potensi yang belum tergali, yakni ketersediaan waktu luang para ibu 

dan potensi ekonomi. Keduanya nampak saat arisan berlangsung, ibu-ibu hadir 

dengan membawa setoran pasti. Sebaiknya kegiatan ini dapat dialihkan pada 

kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti penyelenggaraan forum parenting atau 

penambahan skill sehingga aktivitas orangtua di sekolah yang didominasi oleh 

para ibu dapat lebih bermanfaat. Dibutuhkan peran sekolah dalam 

mengakomodasi kebutuhan orangtua yang nampaknya belum banyak yang 

memahami bahwa ini merupakan salah satu kebutuhan. 

 

Catatan Lapangan : CL.02 

Waktu   : Rabu, 12 Maret 2014 

Tempat  : TK B PAUD Qotrinnada 

Saat jam istirahat pergantian kelas ada seorang ibu yang mengantarkan 

anaknya memasuki ruang kelas TK Qotrinnada. Anak duduk manis bersama 

teman lainnya menunggu bel dibunyikan. Sementara si Ibu masuk ke sebuah 



 

 

ruangan, yakni ruang guru yang juga difungsikan sebagai ruang administrasi KB 

Nanda shifana dan TK Qotrinnada. Si ibu menemui Bu Dhanik, guru kelas KB 

Nanda shifana dan TK Qotrinnada. Hari ini si ibu membawa buku tabungan dan 

kartu pembayaran SPP. 

“Ini sekalian bu, SPP sekarang sama bulan kemarin, sekalian nabung”, 

ujarsi ibu. 

Bu Dhanik menyambut si ibu dengan mengeluarkan buku catatan berisikan 

daftar pembayaran administrasi peserta didik. Tata kelola administrasi masih 

cukup sederhana, semua catatan yang ada dikerjakan secara manual. Tak ada satu 

pun perangkat komputer atau sejenisnya guna menunjang administrasi sekolah. 

Data yang diketik menggunakan komputer hanya beberapa saja, seperti data 

laporan untuk donatur atau UPTD. Pengerjaannya pun dilakukan di luar sekolah 

dengan menyewa komputer di tempat rental. 

Tepat pukul 10.00 WIB bel masuk dibunyikan, Bu Dhanik masih berada di 

ruangan guru. Anak-anak telah memasuki ruang kelas dan duduk rapi. Seorang 

anak perempuan nampak didaulat sebagai ketua kelas, mengucap salam dibalas 

dengan salam oleh teman yang lain. Dilanjutkan dengan mengucap do‟a sebelum 

belajar, hafalan surat pendek dan pelafalan asmaul husna. Guru memasuki 

ruangan saat pelafalan asmaul husna dimulai, sembari membagikan lembar kerja 

anak dan beberapa kali membetulkan asmaul husna yang dilafalkan kurang tepat. 

Siswa TK Qotrinnada terlihat sudah sebih mandiri. Sebagian besar dari siswa 

Qotrinnada adalah mereka yang tahun lalu juga telah belajar setahun di KB 

Nanda Shifana. Sehingga tata tertib dan urutan agenda pembelajaran sudah 

mampu dijalankan anak dengan tertib dan semi mandiri. 

Berlanjut mendengarkan keterangan guru sebelum akhirnya anak 

mengerjakan lembar kerjanya masing-masing. Anak mengerjakan 2 lembar kerja. 

Lembar  kerja yang pertama menuliskan lambang bilangan sesuai dengan jumlah 

gambar kemudian diwarnai. Lembar kerja yang kedua meneruskan suku kata 

ejaan dan melangkapi kata yang suku katanya kurang lengkap. Ruang kelas terasa 

gaduh karena beberapa anak berebut mainan. 



 

 

Sebenarnya antara KB Nanda Shifana dan TK Qotrinnada adalah satu 

kesatuan jenjang berlanjut. Pada umumnya hal semacam ini akan disebuat dengan 

TK A dan TK B. Namun, saat peneliti menanyakan mengapa tidak digabung saja 

dengan sebutan satu nama sekolahan? Maka jawabannya karena dua kelas ini 

jenjangnya berberda dan memiliki kebutuhan dan pengajaran yang berbeda. 

Sejauh pengamatan, tak ada hal yang mampu menguatkan jawaban dari pihak 

sekolah. Metode dan teknis pengajarannya sama saja. Ada semacam  pengharapan 

yang lebih dari sekolah ini untuk dapat mengembangkan sekolah yang ada. Hanya 

saja kondisi saat ini masih jauh dari kondisi idealnya sebuah sekolah. Namun, 

untuk ukuran sekolah baru, sambutan dari masyarakat sudah nampak baik. 

Beberapa dari mereka adalah murid pindahan dari PAUD Nanda Shifana yang 

sudah ganti nama dengan PAUD Patra Sutera. 

 

Catatan Lapangan : CL.03 

Waktu   : Kamis, 13 Maret 2014 

Tempat  : PAUD Qotrinnada 

Hari ini ada kunjungan dari UPTD Semarang Utara sehingga KB Nanda 

Shifana dan TK Qotrinnada masuk pagi pukul 07.00 WIB dan jam belajar anak 

selesai lebih awal yakni selesai sebelum pukul 10.00 WIB. Kunjungan UPTD kali 

ini membahas laporan rutin sekolah, monitoring dan diskusi terkait perpanjangan 

ijin penyelanggaraan dan pengembangan sekolah yang berada di bawah Yayasan 

Shifaur Rahma. 

Persiapan menyambut kunjungan UPTD pada sekolah milik Yayasan 

Shifaur Rahma, maka Bu Anik selaku ketua Yayasan Shifaur Rahma yang juga 

yang kesehariannaya mengajar di PAUD Patra Sutera ini, memindahkan 

sementara tempat untuk mengajar TK Qotrinnada untuk mempermudah 

penyiapan kelengkapan kunjungan. Bu Danik mengajar di TK A PAUD 

Qotrinnada. Serta Bu Fitri mengajar sendiri di Patra Sutera. 

Saat memasuki waktu istirahat, anak lari berhamburan mencari orangtua 

mereka untuk sekedar jajan di warung teras sekolah ataupun membuka bekal 



 

 

makanan bawaan dari rumah. Sebagian anak-anak yang lain sibuk bermain di 

halaman sekolah, berlari kejar-kejaranan hingga masuk kelas, menabrak kursi 

lalu di teriaki oleh guru barulah keluar kelas sambil berlari-lari lagi. Selama 

bermain, anak-anak terdengar beberapa kali mengumpat sesama temannya.  

 “Ngopo kowe, ora usah melu, dekne ora iso. Dekne mung iso mangan tok”, 

kalimat serupa pun terlontar dari anak-anak 

 Tentunya anak memperoleh kalimat kasar ini dengan modelling pada orang 

dewasa yang membersamainya. Karena penggunaan bahasa orang dewasa kerap 

menghiasi di lontaran kalimat mereka pula. Hal ini nampak saat para ibu memberi 

semacam “sambutan” pada ibu lain yang baru datang kesekolah dah sudah lama 

tak hadir mengunjungi anaknya.  Kultur masyarakat nelayan yang lebih keras dari 

karakteristik masyarakat lainnya. 

 Usai pembelajaran yang selesai pukul 10.00 WIB ketiganya menyiapkan 

kunjungan, seperti kelengkapan administrasi dan kebutuhan lainnya. Rombongan 

UPTD Semarang Utara tiba di sekolah pukul 11.15 WIB. Diskusi nampak 

membahas mengenai ijin operasional yayasan. Kurang dari 45 menit rombongan 

telah meninggalkan sekolah. Sesaat setelah rombongan meninggalkan sekolah, 

penelola yayasan menyampaikan pada peneliti bahwa bahwa UPTD Semarang 

Utara aktif dalam pendampingan terlebih ketika PAUD Patra Sutera menjumpai 

beberapa polemik yang menimbulkan pro dan kontra pada warga, tersebab adanya 

indikasi konflik kepentingan dalam penyelenggarannya. UPTD Semarang Utara 

membantu legalisasi operasional KB Nanda Shifana dan TK Qotrinnada. Meski 

sejauh ini tidak ada bantuan operasional langsung baik dari pemerintah daerah 

maupun pusat. Setidaknya legalitas yang sudah diperoleh mampu menjadi kunci 

tersendiri untuk menarik pihak donatur swasta dari yayasan lain. Sejauh ini 

pemerintah baru sebatas menerbitkan ijin operasional. Terkait kendala 

pembiayaan menjadi tanggungan sekolah penyelenggara.  

 Tidak dapat dinafikan bahwa adanya iuran orangtua merupakan sumber 

utama pembiayaan operasional. Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri tidak 

memberikan bantuan operasional yang memadai bagi keberlangsungan layanan 

pendidikan anak usia dini. Sehingga jalan-tidaknya lembaga sangat dipengaruhi 



 

 

oleh iuran dari orangtua. Regulasi pembiayaan tercantum pada poin Hak dan 

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 11 ayat 1 “pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. 

Sementara dalam Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009 tentang pendidikan 

anak usia dini tentang sumber pembiayaan menyatakan “biaya investasi, 

operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, 

yayasan, partisipasi masyarakat dan / atau pihak lain yang tidak mengikat.” 

Sepintas banyak sekali stockholder yang berwajib dalam pengadaan biaya 

investasi maupun biaya operasional. Namun, realitas yang terjadi hanyalah 

orangtua yang menanggung seluruh beban pembiayaan pengelolaan PAUD. 

 

Catatan Lapangan : CL.04 

Waktu   :  Rabu, 20 Maret 2014 

Tempat  : PAUD Patra Sutra 

Ruang kelas kali ini dihadiri oleh 20 siswa serta Bu Fitri dan Bu Anik 

sebagai guru kelas. Anak memasuki ruangan dengan bantuan orangtua. Usai 

masing-masing anak menempati kursi belajarnya 2 orang ibu masuk ruangan 

kembali dan duduk bersama bersebelahan dengan anak. Beberapa orangtua 

lainnya menunggui di luar ruangan. Dari 20 anak ini dibagi menjadi 4 gugusan 

meja belajar. Satu meja nampak berada dipaling pojok dengan dibimbing oleh Bu 

Anik. Wajah usia meja pojok ini lebih muda dari kelompok meja lainnya. Mereka 

adalah kelompok anak usia TK A yang berjumlah 5 anak saja, sehingga kelasnya 

digabungkan dengan anak usia kelas TK B yang berjumlah tiga gugusan meja. 

Pada meja TK A, ada 2 anak yang ditunggui oleh ibunya. 

Seorang anak yang ditunggui cukup bisa mengikuti lagu dan pelafalan baru 

yang dicontohkan oleh guru namun ia enggan memegang pensil, sehingga setiap 

pembelajaran menulis ataupun menggambar ia dibantu oleh ibunya. Seorang anak 

lagi yang ditunggui ini memiliki badan yang cukup bongsor dibanding teman 

semejanya bahkan badannya lebih besar dari usia TK B. Anak ini mengalami 



 

 

tergolong difabel sehingga perlu bantuan khusus untuk menyelesaikan tugasnya. 

Anak ini mengalami kendala untuk bergerak dan pelafalan yang kurang jelas. 

Saat jam istirahat anak bermain di jalan depan bangunan sekolah. Hal ini 

dikarenakan lahan bermain anak cukup sempit sehingga anak berlari berkejaran di 

jalan depan geding sekolah yang cukup sepi. Usai bermain dan jajan di warung 

sebelah, anak kembali masuk kelas. Sesi tanya jawab guru dan anak dimulai, 

dilanjutkan dengan tanya-jawab dan penutup. Saat penutupan kelas nampak di 

luar sudah ramai dengan orangtua yang telah hadir untuk menjemput anaknya. 

Jumlah orangtua yang menunggui anak di PAUD Patra Sutera lebih sedikit 

dibandingkan dengan KB Nanda Shifana maupun TK Qotrinnada. 

Sekolah memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus namun 

dalam pengakomodasian kebutuhan anak tidak disertakan pelayanan khusus 

semacam shadow teacher  atau perangkat belajar khusus guna menunjang 

efektifitas belajarnya. Sehingga orangtua dari anak penyandang kebutuhan khusus 

harus menemani full time di sekolah.  

 

Catatan Lapangan :CL.05 

Waktu   : Senin, 31 Maret 2014 

Tempat  : PAUD Qotrinnada & Rumah Ibu Sumiyati 

Lokasi pasar ikan di Tanjungmas terletak di kawasan Tambak Mulyo. 

Masyarakat Tambak Rejo pun menjual ikan di Tambak Mulyo. Tahun 2011 

dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Minyak Umum (SPBU) oleh Dinas Perikanan & Kelautan di ujung pantai 

Tambak Rejo. Usai peresmian selesai pembangunan, ujung pantai Tambak Rejo 

mengalami abrasi signifikan. Sehingga belum sempat digunakan bangunan TPI 

dan SPBU sudah terendam gelombang laut. Tempat lalu-lintas aktivitas 

perekonomian yang tersisa tinggalah pasar pagi yang difungsikan juga sebagai 

TPI di kawasan Tambak Mulyo. TPI ini cukup berdekatan dengan KB Nanda 

Shifana dan TK Qotrinnada, tak kurang dari 50 meter. 

Seorang ibu yang juga wali murid di TK Qotrinnada. Sedari pagi bekerja di 

pasar guna menjul ikan hasil tangkapan suaminya yang pulang dari laut kemarin 



 

 

sore. Menurut penuturan beliau, usai subuh si ibu langsung pergi ke pasar 

menjual hasil tangkapan ikan kemarin sore. Pulangnya, menunggu sampai jualan 

habis atau samapai  pukul 09.00 WIB. Selesai berjualan di pasar si ibu mampir ke 

TK, katanya tadi belum sempat memberi uang jajan pada putri bungsunya. 

Mampir ke sekolah sekalian nunggui anak pulang.  

” kalo pas bajunya amis banget ya langsung pulang dulu mba”, imbuhnya 

Usai sekolah, sesampainya di rumah anak bermain bersama teman. Si ibu 

memasak nasi dan lauk yang sudah dibeli dari hasil penjualan ikan tadi pagi. 

Tidak setiap hari keluarga ini mengkonsumsi hasil miyang. Hasil miyang lebih 

sering dijual untuk membeli beras, tempe-tahu, serta perlengkapan kebutuhan 

rumah tangga lainnya. Jika ada sisa ikan yang tidak laku barulah diolah untuk 

dijadikan lauk. Sedangkan si bapak masih di laut.  

“Kalo pulangnya siang ya nanti ikannya dijual siang, jam 2 ke TPI lagi”. 

“Kalo nantinya bapak pulangnya kesorean ya ibu njual ikannya besok pagi”, 

lanjutnya. 

Saat belajar dirumah, adik bungsu ini lebih sering belajar dengan 

kakaknya. Tugas kakak di rumah memandikan dan mengurus persiapan 

berangkat adik, karena ibu pergi ke pasar terlalu pagi sehingga adik belum 

bangun. Disamping itu tugas kakak juga memantau adik belajar di rumah saat 

malam hari. Selebihnya untuk iuran ataupun jajan keseharian adik menjadi tugas 

ibu. 

Bapak biasanya berangkat pagi setelah sholat subuh, pulangnya bisa siang 

atau sore tergantung ramainya tangkapan dan ombak. Jika ombak dirasa tidak 

aman maka akan segera pulang. Sekali berangkat miyang beliau bersama 2 atau 3 

orang temannya dalam satu perahu. Modal per harinya kisaran Rp70.000 s.d. Rp 

100.000 untuk membawa perlengkapan habis pakai seperti solar, itu belum 

termasuk pemenuhan logistik lainnya selama melaut. Jika dirata-rata, hasil 

penjualan ikan sekitar Rp 200.000 s.d. Rp 500.000 per hari. Perolehan ini belum 

dikurangi modal, kemudian hasil bersihnya dibagikan pada sejumlah nelayan 

yang berada di kapal hari itu. Menurut penuturan si ibu, penghasilan harian tak 



 

 

menentu pada bulan-bulan khusus, bahkan nelayan tidak dapat melaut. Sehingga 

seringkali makan ala kadarnya. 

Penghasilam harian keluarga ini sangat bergantung pada hasil tangkapan 

laut. Penghasilan yang tak menentu, menjadikan gaya hidup menitikberatkan  

pada belanja seputar kebuthan primer sehari-hari. Ismail (dalam Kusnadi, 2007) 

menyatakan bahwa nelayan kecil atau nelayan buruh yang tingkat penghasilannya 

lebih kecil atau kondisi perairannya sudah tidak lagi memberinya penghasilan 

yang besar, cenderung lebih rasional dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-

hari. Bagi mereka, menjaga pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari secara 

konsisten merupakan hal yang sangat penting, prioritas dan harus diupayakan. 

Akan tetapi, jika mereka memperoleh pendapatan yang cukup besar karena 

keberuntungan, barulah mereka akan mengkonsumsi makanan lebih dari 

biasanya. Konsumsi yang agak “mewah” untuk ukuran mereka merupakan 

manifestasi dari kompensasi psikologis atas beban kerja berat yang selama ini 

kurang memberinya kehidupan yang bahagia. Praktik demikian bersifat 

insidental, kadang kala saja kalau sedang memperoleh rejeki cukup banyak 

(Kusnadi, 2007). 

Masi menurut Kusnadi, gaya hidup boros nelayan merupakan manifestasi 

dari konsekuensi mengejar kehormatan sosial maka gaya hidup yang demikian 

mencerminakan cara pandang yang sederhana untuk mengejar kenikmatan hidup, 

dimana laut akan selalu memberinya penghasilan sepanjang masa. 

Berlangsungnya gaya hidup demikian juga karena lemahnya tradisi budaya 

menabung dan berinvestasi, sehingga keluarga nelayan berpikir pragmatis: ada 

laut pasti ada ikan dan ada penghasilan yang bisa diperoleh setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Catatan Lapangan : CL.06 

Waktu   : Selasa, 4 Maret 2014 

Tempat  : Kelurahan Tanjungmas 

Pagi hari menyusuri jalan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 

nampak lalu-lintas ramai lancar. Aktivitas pagi semakin ramai dengan lalu-lalang 

calon penumpang kapal penyebrangan antar pulau, menunggu kapal-kapal besar 

yang nampak masih bersandar pada dermaga. Matahari kian meninggi, kaum 

muda buruh pabrik garmen dan bahan makanan di sekitaran pelabuhan berlari-lari 

mengejar waku. Kembali keluar pelabuhan, jalan-jalan dihiasi dengan truk-truk 

sarat muatan berkecepatan sedang. 

Beranjak menyusuri jalanan ke arah timur, bagian dari kawasan 

administratif Kelurahan Tanjungmas. Menyusuri jalan utama perkampungan ini 

aroma tak sedap menyeruak, setiap hirup nafas yang tercium masih saja aroma 

tak sedap. Nampak kanan-kiri para ibu separuh baya menjemur ikan kecil-kecil 

yang tak lolos sortir, inilah bahan pembuatan terasi. Ya, terasi tak selalu berbahan 

dasar udang, ikan beraneka jenis pun bisa sebagai bahan campuran. Semakin 

dalam memasuki kawasan ini semakin ramai, terdapat Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) yang berdampingan dengan pasar. Aktivitas para ibu-ibu semakin ramai 

dengan hadirnya beberapa anak usia sekolah nampak berseragam dan mengikuti 

si ibu untuk berjualan ikan hasil tangkapan bapaknya. 

Belum sampai jarak 500 meter sudah nampak air laut dengan gelombang 

kecilnya mendebur tembo-tembok pemecah gelombang. Rumah warga tampak 

pada ketinggian yang tak sama, ada yang tinggi menjulang ada juga yang 

terbenam tanah hanya tersisa separuh dari bagian rumah. Sehingga ketika 

memasuki rumah tidak dapat dengan berjalan tegak, melainkan menunduk. 

Genangan air rob menjadikan kawasan ini kian terlihat kumuh. Rumah seorang 

warga berbatasan langsung dengan air laut, fondasi rumah pun terlihat mata 

diserang ombak dan tengah mengalami pelapukan. Jaring-jaring penangkap ikan 

sedang dibersihkan oleh pemiliknya.  

“Mau buat miyangi mbak” sahutnya seorang nelayan 



 

 

Inilah aktivitas kampung nelayan Tanjungmas bagian Tambak Mulyo, dahulu 

lebih populer dengan nama Tambak Lorok. Karena lorok sendiri memiliki makna 

kurang baik, yakni hanyut, maka digantilah dengan nama Tambak Mulyo. 

Perjalanan berlanjut, berbalik arah kemudian menyebrang lagi ke arah 

timur, memasuki wilayah Tambak Rejo. Rumah warga saling berhimpitan, 

halaman rumah langsung mengenai bahu jalan perkampungan. Tinggi rendah 

rumah pun nampak tak sama, ada rumah yang sudah berhasil ditinggikan oleh 

pemiliknya, ada sebagian yang belum ditinggikan lagi. Dibanding dengan 

Tambak Mulyo, Tambak Rejo nampak lebih kering. Genangan air rob tak terlihat 

di kawasan ini. Tentunya ini hasil jerih payah warga yang telah mengupayakan 

tanah urug di wilayah ini. Rumah yang berderet rapi, halaman sempit dan sesekali 

terlihat plang-plang menerangkan identitas aktivitas pemiliknya. Banyak rumah-

rumah warga yang menjadi pusat perekonomian seperti sentra pengolahan terasi, 

telor asin, nugget dan lain-lain. Selain itu pada plang terdapat logo Universitas 

Negeri Semarang (Unnes) dan juga logo Pertamina. Hal ini menandakan bahwa 

aktivitas ini terlaksana atas kerjasama Unnes dan Prorgram CSR Pertamina. Pun 

pada sebuah bangunan berlantai dua dengan cat tembok merah yang kini 

digunakan sebagai rumah pintar, aktivitas belajar PAUD dan siskamling adalah 

pengadaan bangunan hasil kerjasama dengan program CSR. 

Sepanjang jalan perkampungan Tambak Rejo ke utara hingga ujung 

menemui air laut, sama seperti Tambak Mulyo yang tak memiliki pantai. Di 

sebelah timur lagi, terbentang tambak-tambak warga yang dikelilingi tanaman 

mangrove. Aneka tanaman mangrove dari yang sudah setinggi 1,5 meter hingga 

yang masih ada di areal penyemaian merupakan hasil kerjasama dengan program 

CSR pula. 
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MATRIK REDUKSI DATA 

 

1. Bagaimana kondisi keseharian masyarakat nelayan? 

PM.GPS Orang warga sini banyakan kan bapaknya 

miyang, ibunya jualan ikan, miyang itu 

nyari ikan di laut. Kadang rame kadang sepi 

kadang ngga berangkat buat nyari ikan. 

Mayoritas 

keseharian 

orangtua bekerja 

sebagai nelayan, 

sehingga dekat 

dengan kehidupan 

nelayan. Namun 

pada sebagian 

pasangan muda 

yang bekerja 

sebagai buruh 

pabrik atau jenis 

pekerjaan lainnya 

sehingga anak-

anak diasuh oleh 

neneknya ang 

sudah tidak 

bekerja. Bagi 

sebagian orang 

ada yang tidak 

memiliki nenek 

maka akan 

dititipakan ke 

tetangga atau 

diasuh oleh orang 

lain. 

PM.OT.QA.

1 

Saya ngasuh sendiri bapak di luar kota, 

Kalimantan. 

Saya kalo pagi saya jualan di pasar sana 

pulangnya mampir sini. Jadi saya anter-

jemput. 

PM.OT.QA.

2 

Ini nunggui anak sambil momong anak 

tetangga, jadi punya sambilan mbak. 

PM.OT.QB Orangtua mayoritas nelayan jadi ya seperti 

itu. 

PM.OT.PS1 Saya kerja dari pagi. Jam 7 udah nyampe 

pabrik pelabuhan. Kalo bapaknya kan 

berangkat kerjanya rada siang soale 

kerja di mebel sana jadi rada siangan. 

PM.OT.PS2 Baru selesai menjabat dari ketua RT. Sudah 

sejak lama. Di daerah sini 1 RW ada 

500 KK. Satu RT bisa sampai 70-50 

KK. 

PM.KRW Walaupun katakanlah yang punya tambak 

hanya orang kaya saja. Tapikan kayak 

saya saja yang ngga punya tambak dari 

kecil sudah bergelut di tambak. Apa itu 

ikut panen, apa itu ikut mancing, semua 

berhubungan dengan tambak. 

 

2. Apa alasan penyelenggaran PAUD ini? 

PM.KS Dulu di sini belum ada TK atopun 

PAUD.  Ada SD disebelah pasar 

itu juga belum ada PAUD-nya. 

Awalnya dikawasan ini 

belum memiliki 

rogram layanan 



 

 

PM.GPS Karna belum ada PAUD jadi kita nyari 

tempat buat bikin PAUD. 

Anak sini kalo mau sekolah negeri ya 

ke SD Kemijen. Kemijen 04 atau 

03. Yang dari Patra Sutra dulu juga 

banyak yang masuk di Kemijen. 

PAUD, sehingga 

orangtua yang 

hendak 

menyekolahkan 

anaknya harus 

menyeberang ke 

kampung sebelah. 

Usai perintisan 

PAUD beroperasi 

lalu hadirlah 

program CSR 

Pertamina-Unnes, 

maka program ini 

pula lah yang akan 

membantu 

pengadaan fasilitas 

penunjang aktivitas 

layanan PAUD di 

wilayah ini. 

PM.K.RW Untuk kepengurusan PAUD sana, 

pendidikan itu awalnya ngga ada 

rencana untuk mbangun. Rencana 

mbantunya untuk sekolahan yang 

kebanyaakan anak nelayan sekolah 

dimana lha disitu mau dikasih 

bantuan.  

 

3. Bagaimana proses pendirian PAUD ini? 

PM.KS Yang di TK Qotrinnada ada 

setelah kita Nanda Shifana 

di pindah dan ganti nama 

menjadi Patra sutera. 

Tahun 2010 menyewa 

balai RW bersama Bu 

Fitri, barulah Bu Danik 

bergabung setelah sini 

sudah jalan. Di sini belum 

ada TK ataupun PAUD.  

Program CSR Pertamina-Unnes 

memberikan bantuan berupa 

pengadaan bangunan 

permanen sebagai tempat 

aktivitas layanan PAUD di 

kawasan Tambak Rejo. 

Sehingga PAUD Qotrinnada 

berganti nama dengan PAUD 

Patra Sutera, semula 

beroperasi di Balai RW XVI 



 

 

PM.GPS Dulu namanya PAUD Shifana 

waktu di RW 16. Setelah 

ada CSR dari Unnes dan 

Pertamina barulah ganti 

nama menjadi Patra 

Sutera 

maka dipindahkan ke 

bangunan baru hasil donasi 

program CSR. Dalam 

pembiayaan operasionalnya, 

PAUD Patra Sutera 

menggunakan iuran siswanya 

untuk menggaji guru dan 

menutup kebutuhan 

operasional lainnya.  

PM.OT.PS

2 

Bu Anik yang mengusahakan 

sampai baru kemudian ada 

bantuan datang.  

PM.KRW Untuk kepengurusan PAUD 

sana, pendidikan itu 

awalnya ngga ada rencana 

untuk mbangun. Rencana 

mbantunya untuk 

sekolahan yang 

kebanyaakan anak nelayan 

sekolah dimana lha disitu 

mau dikasih bantuan.  

 

4. Bagaimana orangtua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan PAUD? 

PM.GPS Orangtua belum aktif, baru sebatas 

antar-jemput, nungguin anak dan 

bayar SPP. 

Bentuk keterlibatan 

orangtua masih 

seputar mengantar 

jemput anak, 

menunggui dan 

membayar SPP. 

Sulit ditemukan 

orangtua yang 

memantau 

langsung dan 

berkoordinasi 

dengan guru guna 

PM.GQ Paling rajin? Ibunya Hani, beliau kalo 

Hari Sabtu libur kerja jadi tiap 

sabtu bisa nganterin sampe 

nungguin, kalo ada agenda atai 

informasi apa yang belum jelas ya 

ditanyakan langsung dengan 

sekolah. Kadang juga konsultasi 

ibunya menanyakan kebiasaanya 

anak di sekolah seperti apa. 



 

 

Dirumah oh ternyata sama. Jadi 

ngga ada masalah. 

mengetahui 

perkembangan 

anak di sekolah 

untuk 

ditindaklanjuti saat 

di rumah. 

PM.OT.QA.

1 

Kalo piknik kadang ikut kadang tidak, 

kalo lomba anaknya mau ya ikut 

kalo engga ya engga, gitu aja 

biasanaya. 

 

5. Bagaimana partisipasi orangtua dalam kontribusi pemikiran atau 

memberikan  ide gagasan pada kebijakan sekolah? 

PM.GPS Biasanya orangtua kalo sudah lama 

yang usul minta jalan-jalan. Ayo 

bu, kemana bu, kalo pihak sekolah 

yang minta kan belum tentu 

semuanya mau tapi kalo dari 

orangtua kan ya nanti bisa 

diusahakan semua ikut, biasanya 

tiap akhir semester kita piknik. 

Orangtua belum 

memberikan 

usualan sampai 

pada ranah 

kebijakan, atau 

sekedar masukan 

sebagai bahan 

evaluasi 

penyelenggaraan 

PAUD. Usulan 

yang terdengar 

masih berupa 

rekomendasi tempat 

wisata ketika akan 

diselenggarannya 

rekreasi sekolah di 

akhir tahun ajaran.   

PM.GQ Buku penghubung juga belum ada. 

Palingan kadang potongan tulisan 

yang diketik untuk memberi 

tahuakan apa pada orangtua 

melalui anak. Via phone juga tidak. 

Orangtua belum aktif, baru sebatas 

antar-jemput, nungguin anak dan 

bayar SPP. 

PM.OT.PS

1 

Belum ada perkumpulan orangtua. Ide? 

Engga mba, saya ngga pernah. 

Mungkin karena ini sekolah baru. 

Saya juga kurang tau soale baru 

sebulan ini nungguin anaknya. 

 

6. Apakah orangtua turut serta hadir ketika ada undangan rapat atau kegiatan 

sejenisnya di sekolah? 

PM.GK.PS1 Adanya rapat guru, kalo misal diundang 

rapat walimurid paling yang dateng 

mbah-mbahnya, orangtua pada 

sibuk kerja. 

Sekolah tidak pernah 

mengadakan rapat 

bersama orangtua, 

saat pengambilan 

raporpun banyak 

yang orangtuanya 

tidak hadir atau 

hanya diwakili 

oleh nenek 

PM.GQ Tidak ada rapat, adanya pemberitahuan. 

Orangtua tidak tahu menau. Paling 

ikut evaluasi ya kalo ambil rapot. 

Itu kalo yang mau hadir. 



 

 

PM.OT.QA.

2 

Kalo ada rapat atau ngambil rapot saya 

selalu hadir dan tidak pernah saya 

wakilkan mbak. 

ataupun 

perwakilan lain.  

 

7. Bagaimana partisipasi orangtua dalam kontribusi dana? 

PM.GPS Rapot ada yang ngga terambil, kadang 

pas kenaikan juga ngga dateng. 

Tau-tau ada yang dateng setelah 

sebulan kenaikan langsung ke 

rumahnya Bu Anik bilang mau 

ambil ijazah sama nyicil 

tunggakan. Ya kita kasih 

ijazahnya, mereka kan mau ambil 

ijazah buat syarat masuk SD 

meskipun belum lunas. Lha mau 

gimana lagi ya kita kasih, orang 

warga sini banyakan kan 

bapaknya miyang, ibunya jualan 

ikan, miyang itu nyari ikan di 

laut. Kadang rame kadang sepi 

kadang ngga berangkat buat nyari 

ikan. 

Sekolah telah 

memberitahukan 

bahwa pembayaran 

SPP maksimal 

tanggal 10 setiap 

bulannya. Ada 

orangtua yang rajin 

membayarkan 

setiap bulan, ada 

yang terlambat 

melewati tanggal 

10, ada yang 

menunggak dan 

membayarkannya di 

bulan depannya. 

Bahkan ada yang 

membayarkannnya 

di akhir tahun 

ajaran saat 

pengambilan rapor 

/ijazah. Pendapatan 

orangtua yang 

sebagian besar 

sebagai nelayan 

dirasa kurang 

menentu sehingga 

pembayaran 

dilakukan saat ada 

penghasilan usai 

pemenuhan 

kebutuhan pokok. 

PM.OT.QA.

2 

Biasanya saya menarget sebelum 

tanggal 10 tiap bulannya. Tapi 

kalo ngga ada ya telat. Kalo ngga 

kecandak bulan ini yang bulan 

depannya, dirapel mbayarnya. Ini 

anak saya belum berseragam 

seperti teman-temannya, karena 

masih menggunakan seragam 

tahun lalu punya kakaknya, 

belum punya uang untuk beli 

yang baru, terus kata anaknya 

mau pake ya ngga apa-apa. 

PM.OT.QA.

1 

Iurannya ngga memberatkan. Ini juga 

iuran tambahannya kecil-kecil 

kalo mau ada lomba keluar saja, 

paling 5 ribu atau mau beli 

majalah. Iurannya ngga 

memberatkan kan buat belajar 

anak, kita juga tau itu uang iuran 

tambahannya buat apa. Kalo 

liburan juga bisa pake uang 

tabungan, 

PM.OT.PS1 Setiap bulan jalan. Alhamdulilah 



 

 

bayarnya rutin. 

PM.OT.PS2 Untuk iuran masih wajar. 

 

8. Bagaimana peran orangtua dalam  pendampingan belajar anak selama di 

rumah? 

PM.GQ Saya menyampaikan ke anak kalo 

mengerjakan PR ngga bisa, bisa 

tanya bapak atau ibu. Ada juga 

yang bapak ibunya ngga mau tau, 

ya nanti saya bilang ke anaknya, 

biar tetep minta diajari. Ada yang 

orangtuanya sampai detail, kalo 

pensilnya ada yang hilang ibunya 

bilang ke saya, nanti saya cek 

ternyata dipinjemke temennya 

cuman belum dikembalikan. 

Sekolah seringkali 

memberikan PR. 

Selebihnya anak 

mengerjakan 

sendiri ataupun 

dengan bimbingan 

orangtua. 

Orangtua ada yang 

mengingatkan PR 

anak dan 

menemani saat 

pengerjaanya. 

Selain itu, saat 

anak enggan untuk 

mengerjakan PR 

orangtua juga 

membujuk agar 

berkenan 

mengerjakannya. 

Orangtua berupaya 

menyesuaikan 

dengan kendala 

anak. 

PM.OT.QA.

1 

Ya tiap hari kan ada buku PR nanti 

sekedar saya liat, oh ternyata 

disuruh gitu, saya ingatkan ke 

anaknya kalo ada PR, tapi anaknya 

ngga saya dampingi, biar dia 

mandiri. 

PM.OT.QA.

2 

Di rumah saya yang menemani anak 

belajar, kadang juga sambil nemeni 

kakak-kakaknya belajar kakaknya 

juga ikut ndampingi bareng. 

PM.OT.PS1 Kalo orangtua kan pengennya anake 

belajar kalo di rumah. Cuman 

anake wegah. Kudune dipancing 

“Ayo nang sinau natar ta 

tumbaske.. apa gitu.” Jadi kudu ada 

pancingannya. 

PM.OT.PS2 Kalo di rumah anaknya saya amati 

kadang belajar, kadang ngga. 

 

9. Apakah ada paguyuban atau organisasi orangtua? 

PM.GPS Komite sekolah belum ada, kemaren 

adanya susuan pengurus sekolah 

bukan komite sekolah. Kalo komite 

sekolah kan melibatkan 

masyarakat, disini belum. 

Forum komunikasi 

semacam komite 

sekolah untuk 

mewadahi 

komunikasi antara 

sekolah, orangtua PM.OT.PS1 Belum ada perkumpulan orangtua. Ide? 



 

 

Engga mba, saya ngga pernah. 

Mungkin karena ini sekolah baru. 

Saya juga kurang tau soale baru 

sebulan ini nungguin anaknya 

dan masyarakat 

belum terbentuk. 

Penyampaian ide 

atau saran belum 

massif, orangtua 

mempercayakan 

seluruhnya pada 

kebijakan sekolah.  

PM.OT.PS2 komite sekolah juga belum terbentuk 

dhe. 

 

10. Apakah orangtua dilibatakan dalam rapat serap ide  atau saran  saat 

penentuan pengambilan kebijakan? 

PM.KS saran dari UPTD Orangtua belum memperoleh wadah 

berkomunikasi sehingga tidak ada 

forum komunikasi resmi. Masukan 

untuk sekolah lebih banyak 

disampaikan oleh pihak UPTD. 

PM.OT.PS1 Ide? Engga mba, saya 

ngga pernah. 

 

11. Apakah jalinan komunikasi dengan orangtua berjalan  secara efektif? 

PM.GK.PS adanya langsung rapat bentuknya 

sosialisasi. Seringnya kita 

menyampaikan lewat selebaran 

atau catatan kecil untuk orangtua. 

Rapat ngga ada kalo ngumpulin 

yang dateng mbah-mbahnya. Tidak 

semua anak juga dijemput 

orangtuanya, paling segitu yang 

dianter jemput rutin, jadi serinnya 

info pake model sambung lidah. 

Kalo pengambilan rapot juga 

kadang 1 orang ambil punya 3 atau 

4 anak, tidak semua orangtuanya 

bisa dateng, mereka kan tetanggaan 

jadi sekalian diambilkan. Kalo ada 

kendala di kelas ya kita sampaikan 

kepada walinya atau tetangga 

terdekatnya. 

Buku penghubung ngga ada, paling 

majalah bulanan untuk tugas anak 

dirumah. Kalo ada PR ya orangtua 

bisa. Kalo ada yang mau 

disampaikan anak-anak udah bisa 

menyampaikan, anak-anak udah 

pinter kan nanti kita bilangin ke 

anak-anaknya, kalopun tidak jelas 

Forum khusus yang 

mewadahi 

komunikasi resmi 

dan langsung 

dengan orangtua 

belum ada. Tiap 

akhir semester 

orangtua 

memperoleh 

undangan khusus 

untuk 

pengambilan rapor 

anak. Tidak semua 

orangtua hadir, 

dalam sesi 

pengambilan rapor 

ini pun tidak ada 

evaluasi bersama. 

Komunikasi 

kesehariannya jika 

ada keperluan 

maka sekolah akan 

menitipkan pesan 

melalui anak. 

Pesan ini pun lebih 

bersifat 



 

 

penyampain dari anak ya nantinya 

orangtua ada yang dateng ke 

sekolah atau tanya ke tetangganya 

yang sama-sama punya anak 

sekolah juga. Kadang kalo pake 

surat edaran malah ngga dikasihke 

ke orangtua, kadang anak lupa atau 

suratnya malah buat maian, di sini 

usia TK kan udah banyak yang 

dilepas sama orangtuanya, kan 

deket rumah juga soale. 

transaksional saja. 

PM.GQ Buku penghubung juga beum ada. 

Palingan kadang potongan tulisan 

yang diketik untuk memberi 

tahuakan apa pada orangtua 

melalui anak. Via phone juga tidak. 

Orangtua belum aktif, baru sebatas 

antar-jemput, nungguin anak dan 

bayar SPP. 

Untuk barang bawaan atau penugasan 

untuk esok hari paling seperti 

gunting, lem, atau iuran apa karena 

ini banyak yangg nungguinya saya 

sampaikan ke ibu-ibunya langsung. 

Kemaren waktu mau menanam 

saya kasi tulisan besok bawa 

plastik 1 sama tanaman 1. Kalo 

pulangnya nanti saya ingatkan lagi. 

PM.OT.QA.

2 

Untuk rapot saya selain dateng sendiri 

juga menanyakan perkembangan 

anak, tapi karna anak saya banyak 

ditunggui jadi sebenarnya saya 

sudah banyak tahu tentang 

perkembangan anak karna saya 

menyertai baik di sekolah atopun 

dirumah. Termasuk komunikasi 

dengan guru, kalo ada 

pegumuman-pengumuman apa 

juga saya sering dapet informasi 

sejak awal. 

PM.OT.QB Kalo nemeni anak kiranya saya bisa ya 

saya. Engga. Ngga ada rapat. Ya 

misal besok libur atau besok mau 

kemana nanti kita dikasih tau lewat 

kertas atu nanti anak 

menyampaikan itu kalo penting, 



 

 

kalo ga begitu penting ya nanti 

pake lisan, anak-anak yang pada 

bilang sama ibunya. 

PM.OT.PS1 Kalo anaknya mogok ya ada 

komunikasi misalnya pamit sama 

sekolah. 

 

12. Apakah orangtua sudah  memposisikan diri sebagai mitra belajar anak saat 

di rumah? 

PM.GPS Orangtua nganter jemput, sama 

biasanya PR di rumah. Adanya 

rapat guru, kalo misal diundang 

rapat wali murid paling yang 

dateng mbah-mbahnya, orangtua 

pada sibuk kerja. 

Sebagian orangtua 

mengantarkan 

anaknya 

kesekolah, 

sebagian orangtua 

menunggui, 

sebagian yang lain 

tidak melalukan 

keduanya, anak 

berangkat dan 

pulang sendiri. 

Saat di rumah, 

orangtua 

mengupayakan 

anak untuk belajar 

sesuai yang di PR-

kan oleh guru. 

Guru pun 

menghimbau pada 

anak untuk 

meminta bantuan 

orangtua atau 

kakanya ketika 

belajar di rumah 

dan menemukan 

kesulitan. 

PM.GQ Saya menyampaikan ke anak kalo 

mengerjakan PR ngga bisa, bisa 

tanya bapak atau ibu. Ada juga 

yang bapak ibunya ngga mau tau, 

ya nanti saya bilang ke anaknya, 

biar tetep minta diajari. Ada yang 

orangtuanya sampai detail, kalo 

pensilnya ada yang hilang ibunya 

bilang ke saya, nanti saya cek 

ternyata dipinjemke temennya 

cuman belum dikembalikan. Ada 

juga orangtua yang tahu kal    o 

anaknya ngga ngerjain tugas 

dikelasnya, terus menyakan, ya 

saya bilang tadi usrek (mainan) 

maenan sama temenya jadi ngga 

ngerjain. Ada yang kalo disekolah 

tidak mau nulis, ternyata orangtua 

menyampaikan dirumah dia mau 

nulis. 

PM.OT.QA.

1 

Kalo di rumah ngga saya dampingi, 

paling bilang “Ayo nok, digawe 

PR-e”. Saya ngasuh sendiri bapak 

di luar kota, Kalimantan. Anak 

kecil kadang ngga mau, bilangnya 

kesel, capek. Gitu kan yaa anak 

kecil, Kadang males-malesan. Saya 

Cuma bilang “Ayo nok sekolah”, 

kalo jawabane ngono yaudah. Pas 

anaknya ngga mau yasudah kan 



 

 

masih kecil jadi ndak bisa dipaksa. 

Dari pada ngambek.  

Nggambeknya ga mesti, ngga 

terus-terusan juga. “Ma males 

kesel ma”, yo gapapa. Cah cilik 

nek males ya males. 

PM.OT.QA.

2 

Dirumah saya yang menemani anak 

belajar, kadang juga sambil nemeni 

kakak-kakaknya belajar. Kakaknya 

juga ikut ndampingi bareng. Kalo 

di rumah selain ngerjain PR 

sekolahan juga belajar ngaji sama 

bapaknya yang ngajari. 

PM.OT.QB Kalo dirumah ada PR yang Kalo untuk 

kesehariannya dirumah sama 

ibunya. Saya ngga bisa nyerat mba, 

SD ngga lulus jadi ngga bisa 

ngajari putu. Ibunya kan pinter 

nulis, kalo belajar nulis. 

PM.OT.PS1 Kalo orangtua kan pengennya anake 

belajar kalo di rumah. Cuman 

anake wegah. Kudune dipancing 

“Ayo nang, sinau ntar ta 

tumbaske.. apa gitu.” Jadi kudu ada 

pancingannya. 

PM.OT.PS2 Kalo di rumah anaknya saya amati 

kadang belajar, kadang ngga. 

 

13. Bagaimana motivasi orangtua dalam penyelenggaraan  PAUD? 

PM.OT.PS1 kan deket rumah juga soale. Motivasi orangtua 

lebih menitikan 

pada pertimbangan 

sederhana seperti  

karena dekat 

dengan rumah. 

Selebihnya 

menandakan 

bahwa sekolah 

belum memiliki 

posisi tawar yang 

lebih. 

PM.OT.PS2 Disana belum ada sekolahan, baru mau 

ada rencana dari Bu Anik juga. 

PM.KRW Sekarang PAUD-nya sudah ngga rajin, 

keluar masuknya jamnya kurang 

jelas. Banyak ibu-ibu yang ngeluh. 

 

14. Bagaimanakah pelibatan orangtua dalam mengembangkan perencanaan, 



 

 

pelaksanaan dan evaluasi program sekolah? 

PM.GQ Tidak ada rapat, 

adanya 

pemberitahuan. 

Orangtua tidak 

tahu menau. 

Paling ikut 

evaluasi ya kalo 

ambil rapot. Itu 

kalo yang mau 

hadir. 

Awal pembentukan, pihak penyelengga 

sekolah sebagai penyokong tunggal 

pembentukan sekolah. Masyarakat 

yang notabene calon wali murid 

peserta didik tidak terlibat sama 

sekali. Pada penyelenggaraan 

beropersinya PAUD barulah orangtua 

turut serta sesuai kehendak masing-

masing karena tidak ada haimbauan 

khusus. Tahap akhir yang harusnya 

dijadikan fase evaluasi pun tidak ada 

penyelenggaraan evaluasi bersama.  
PM.OT.PS2 di RT 5. Disana 

belum ada 

sekolahan, baru 

mau ada 

rencana dari Bu 

Anik juga 

 

15. Apakah orangtua terlibat langsung pada kegiatan outdoor study seperti 

field trip, manasik haji, atau sejenisnya? 

PM.GQ Agenda yang dikerjakan bersama 

Orangtua terlibat mendampingi aktif 

anak saat negara melibatkan 

pendampingan dari orangtua ada 

manasik haji, sama perpisahan kelas, 

kalo perpisahan kadang kita pentas 

jadi kudu bareng orangtua. 

Orangtua kerap 

mendampingi 

kegiatan anak 

saat outdoorclass 

maupun belajar 

dilingkungan 

luar sperti 

mengunjugi 

taman hiburan, 

manasik haji atau 

mengikuti ajang 

perlomabaan di 

tempat lain. 

Orangtua merasa 

anak belum 

mampu 

sepenuhya anak 

sendiri. 

PM.OT.QA.

1 

Kalo piknik kadang ikut kadang tidak, 

kalo lomba anaknya mau ya ikut 

kalo engga ya engga, gitu aja 

biasanaya. 

Saya ya ikut sama anak, kemana anaknya 

pergi, misal ikut lomba keluar. 

Namanya anak nanti bilang masa dia 

pergi saya engga jadikan nanti saya 

ngikuti kalo ada kegiatan diluar 

nuruti anak, jadi kegiatannya ngga 

hanya dikelas saja. 

PM.OT.QA.

2 

Di kelas saya dampingi soalnya masih 

kecil anaknya, kegiatan yang diluar 

juga seperti manasik haji atopun 

lomba-lomba yang bertempat di 

sekolahan lain seperti besok ada di 



 

 

TK Sultan Agung, atopun biasanya 

kalo ada pentas juga di Wonderia. 

 

16. Adakah faktor pendukung partisipasi orangtua atau lainnya dalam 

penyelenggaraan PAUD? 

PM.GPS Untuk pihak RT, RW maupun kelurahan 

tidak memberikan bantuan apapun, 

paling UPTD bentuknya yang 

masukan buat perkembangan 

pengelolaan pendidikannya. Kita 

disuruh UPTD buat surat ijin 

pendirian biar bisa mengajukan dan 

dapet bantuan. 

UPTD cuma ngasi saran, sering buat 

konsultasi kita. Kemarin juga ada 

tinjauan ada laporan bulanan ke sana. 

Untuk akreditasi belum, ini baru mau 

ada workshop akreditasi, 

kemungkinan bulan juni 

akreditasinya. 

Orangtua yang 

mendukung 

penyelenggaraan 

PAUD ini 

ditunjukan dengan 

komitmen akan 

mengikuti pindah 

sekolah juga 

ketika sekolah ini 

kelak akan 

dipindahkan. 

Selain itu 

dukungan 

orangtua berupa 

pembiayaan 

operasional. Pihak 

pemerintah 

melalui UPTD 

juga sering 

memberikan 

dukungan moril 

sebagai pusat 

konsultasi 

penyelenggaraan.  

PM.KRW KKN juga sering tiap tahun ada, mulai di 

sini jadi desa binaan. Kalo sebelum 

ada CSR Pertamina-Unnes dari 

Undip juga pernah ada KKN. Kalo 

untuk pendidikan pelatihan buat 

anak-anak  yaa yang mau ujian ada 

les bimbel. Di sana atasnya ruangan 

yang PAUD itu ada rumah pintar. 

Rumah pintar cuma buat les sama 

nari, tiap sabtu sore ada yang latian 

nari. 

 

17. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pihak lain dalam  pelaksanaan  

penyelenggaraan  PAUD? 

PM.GQ 

 

Hambatan partisipasi orangtua 

paling masalah waktu, 

orangtua pada kerja. 

Kalopun yang nganter 

mbah-mbahnya ataupun 

tukang momongnya, 

orangtuanya pada kerja. 

Kadang 1 orang momong 

bawa 3 anak. 

Sekolah yang hendaknya 

memiliki tanggungjawab 

moral sebagai sarana 

pencerdasan masyarakat 

harusnya mulai 

membangun pemahaman 

melalui edukasi masyarakat 

untuk turut serta dalam 

pemantauan perkembangan 



 

 

PM.OT.PS1 Kemarin yang nggurus 

bapaknya karena saya kerja. 

Saya kerja dari pagi. Jam 7 

udah nyampe pabrik 

pelabuhan. 

anak. Pemahaman yang 

sederhana menjadikan 

upaya partisipasi hanya 

bersifat transaksional. 

 

18. Adakah kendala finansial dari orangtua? 

PM.KS Untuk operasionalnya ditutup sama iuran 

anak-anak lewat SPP. Ada juga 

bantuan dari Ancora. 

Orangtua belum 

mampu 

sepenuhnya 

untuk 

membayarkan 

iuran bulanan 

sesuai dengan 

ketentuan, yakni 

sebulan sekai 

sebelum tangga 

10. Hal ini 

tentunya 

disebabkan 

karena 

penghasilan 

orangtua yang 

kurang menentu. 

Matapencaharian 

sebagai nelayan 

tentunya 

bergantung pada 

hasil tangkapan 

ikan yang tidak 

menentu 

ditambah ada 

musim-musim 

tertentu yang 

menjadikan 

nelayan tidak 

melaut. Jadilah 

semua ini 

melatarbeakangi 

ketersendatan 

dalam proses 

bembiayaan 

sekolah, bahkan 

tak jarang 

orangtua 

PM.GPS Rapot ada yang ngga terambil, kadang 

pas kenaikan juga ngga dateng.Tau-

tau ada yang dateng setelah sebulan 

kenaikan langsung ke rumahnya Bu 

Anik bilang mau ambil ijazah sama 

nyicil tunggakan. Ya kita kasih 

ijazahnya, mereka kan mau ambil 

ijazah buat syarat masuk SD 

meskipun belum lunas. Lha mau 

gimana lagi ya kita kasih, orang 

warga sini banyakan kan bapaknya 

miyang, ibunya jualan ikan, miyang 

itu nyari ikan di laut. Kadang rame 

kadang sepi kadang ngga berangkat 

buat nyari ikan. 

PM.OT.QA.

1 

Untuk pembayaran kadang per bulan 

kalo ada kok ngga ada ya didobel 

sama bulan besoknya. 

PM.OT.QA.

2 

Kalo ngga kecandak bulan ini yang bulan 

depannya, dirapel mbayarnya. Ini 

anak saya belum berseragam seperti 

teman-temannya, karena masih 

menggunakan seragam tahun lalu 

punya kakaknya, belum punya uang 

untuk beli yang baru, terus kata 

anaknya mau pake ya ngga apa-apa. 



 

 

membayarkan 

saat pengambilan 

rapor di akhir 

tahun. 
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TK Qotrinnada  memperoleh 

bantuan dari Ancora Foundation 

Memo dari sekolah uantuk orangtua 

yang dititipkan pada anak 

PAUD  Qotrinnada, Tanjungmas PAUD Patra Sutera 

Orang tua sedang membayarkan iuran 

bulanan di sekolah 

Orang tua membantu anak menulis saat 

di kelas 



 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

        

Orang tua menunggui anak di sekolah Kegiatan manasik haji, melibatkan 

orangtua 

Wawancara dengan kepala sekolah 

Perahu nelayan Tanjungmas Aktivitas di pasar ikan (TPI) 

Rumah warga akibat penurunan tanah 
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