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ABSTRAK 

Muna, Nailil (2010) : Motivasi Orang Tua Menitipkan Anaknya Di Tempat 

Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing : Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd. 

Kata Kunci : Motivasi. Tempat Pengasuhan Anak. Orang Tua 

 Masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar motivasi orang tua 

menitipkan anaknya di tempat pengasuhan anak Sekar Nagari Universitas Negeri 

Semarang dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dari motivasi 

instrinsik dan ekstrinsik yang dapat memotivasi orang tua menitipkan anaknya di 

Taman Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui secara deskripsi apa yang menjadikan motivasi 

orang tua menitipkan anaknya di tempat pengasuhan anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik 

pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, obervasi, dan 

dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 14 orang, terdiri dari 12 orangtua, 1 

kepala sekolah dan 1 pengasuh tempat pengasuhan anak Sekar Nagari. Teknik 

keabsahan data: triangulasi sumber dan metode teknik  penganalisisan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; 

(3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Terdapat dua faktor motivasi orang tua menitipkan anaknya di tempat pengasuhan 

anak sekar nagari yaitu faktor instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi orang tua 

menitipkan anaknya sangat tinggi karena harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya. Bekerja bagi orang tua adalah sebagai  upaya untuk meningkatkan 

aktualisadi diri. (2) faktor pendukung, antara lain : (a) faktor letak TPA Sekar 

Nagari yang stategis; (b) biaya murah, (c) model pembelajaran; (c) model 

pengasuhan; (alat peraga permainan; (e) penghasilan orang tua (d) adanya 

program pembelajaran keagamaan. Faktor penghambat, (a) Ruangan tempat 

pembelajaran yang masih kurang luas; (b) kesibukan orang tua bekerja sehingga 

kurang ada waktu untuk orang tua dapat datang dalam undangan TPA Sekar 

Nagari.  

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan: (1) bagi lembaga, (a) 

diharapkan semua komponen yang ada di TPA Sekar Nagari diharapkan dapat 

mampu melaksanakan perannya dengan baik, sehingga terciptalah suasana yang 

harmonis dan dipercaya oleh masyarakat; (b)  pihak lembaga diharapkan segera 

mungkin untuk mengurus pembangunan ruangan dengan pihak yang membantu 

(2) bagi pengasuh; (a) pengasuh dan anak asuh perlu adanya jalinan yang akrab; 

tanpa mengurangi kewibawaan pengasuh, (b) pengasuh hendaknya banyak 

mengetahui kejiwaan anak; sehingga mudah dalam menghadapi berbagai problem 

anak; pengasuh kendaknya kreatif dalam mengajar, menggunakan alat dan 
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memanfaatkan ruangan yang ada sehingga ruangan yang sempit tidak lagi menjadi 

kekurangan bagi lembaga. (3) bagi orang tua anak asuh. (a) diharapkan orang tua 

tetap dapat menjaga komunikasi orang tua dengan anak; (b) hormatilah pengasuh;. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara de facto dan de yure, kurang lebih sudah 63 tahun, negara yang 

berjuluk Zamrud Khatulistiwa ini merdeka. Selama itu pula ibu pertiwi ini 

mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan di berbagai bidang. Jika 

ditinjau dari segi usia, maka sudah masuk pada kategori dewasa akhir. Namun, 

kualitas sumber daya manusianya hingga kini belum mencerminkan 

kematangan usianya. Berdasarkan data dari UNDP yang dirilis pada tanggal 

27 November  2008, posisi kualitas sumber daya manusia (Human 

Development Index) Indonesia masih menempati rangking ke 108 dari 1777 

negara. Di Asia Tenggara kita masih kalah dengan negara tetangga seperti ; 

Singapura (25), Malaysia (610, Thailand (730, Filipina (84).  Dari 1777 

negara kita boleh saja berbangga sebagai predikat Negara dengan (penduduk 

terbanyak ke 4 di dunia, sekitar 240 juta jiwa, sesudah Republik Rakyat Cina 

(RRC), India dan Amerika Serikat (CIA World Factbook : 2004 ). Namun 

kualitas sumber daya manusianya masih jauh tertinggal dibandingkan negara 

lain. 

Terdapat tiga komponen utama yang menentukan kualitas sumber daya 

manusia diantaranya adalah sektor pendidikan. Salah satu landasan Yuridis 

yang mengatur persoalan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang 
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Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas). Sebagaimana 

terdapat dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1,  

pendidikan didefinisikan sebegai berikut : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta tidak secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara.Oleh 

karenanya, siapapun meyakini dan menyadari sepenuhnya bahwa melalui 

pendidikan inilah kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa ditingkatkan. 

Di samping itu, terdapat 3 jalur pendidikan di Indonesia. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam UU Sisdiknas BAB VI Pasal 13 ayat 1 , yang berbunyi : jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkaya”.Ini artinya tidak ada jalur yang 

paling baik terhadap jalur lain. Dengan kata lain pendidikan melalui ketiga 

jalur mesti berjalan selaras, seimbang, beririrngan dan seluruh stakeholders 

berkewajiban mengoptimalkan peranan masing-masing. 

Salah satu cakupan pendidikan non formal adalah pendidikan anak usia 

dini. Hal ini terdapat dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3, 

dengan redaksi sebagai berikut  : 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 
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kerja, pendidikan kesetaraan, serta pedidikan  lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Jenis dari pendidikan anak usia dini adalah kelompok bermain, taman 

kanak-kanak dan tempat pengasuhan anak. Pendidikan bagi anak usia dini sangat 

penting dilakukan sebab pendidikan merupakan dasar bagi pembentukan 

kepribadian manusia secara utuh, yaitu ditandai dengan karakter, budi pekerti 

luhur, pandai dan terampil. Hal ini seperti banyak dinyatakan oleh para ahli 

pendidikan anak, bahwa pendidikan yang diberikan pada anak usia dibawah 6 

tahun (Golden Age) , bahkan sejak masih dalam kandungan adalah penting sekali.  

Seberapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini dijelaskan pada hasil 

penelitian yang dirilis oleh Direktorat PAUD (2004: 19) berikut ini : 

 

Pada tahun pertama kehidupannya, anak mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan pada tahun-tahun 

pertama sangat penting dan menentukan kualitas anak di masa depan. 

Selama tahun-tahun pertama otak bayi berkembang pesat. Kepesataan 

perkembangan itu karena otak bayi menghasilkan bertrilyun-trilyun 

sambungan antara sel otak yang banyaknya melebihi kebutuhan. 

Sambungan ini akan semakin kuat apabila sering digunakan. Sebaliknya, 

akan semakin melemah dan akhirnya musnah apabila jarang atau tidak 

pernah digunakan. (Direktorat PAUD, 2004 :19). 

 

Hasil penelitian lain dari Direktorat PAUD, (2004 : 20) menyebutkan bahwa : 

 

....apabila anak jarang disentuh, perkembangan otaknya 20%-30% 

lebih kecil dari ukuran normal anak seusianya. Selain itu, perkembangan 

intelektual anak usia 4 tahun telah mencapai 50 % pada usia 8 tahun 80% 

dan pada saat mencapai perkembangan usia 4 tahun pertama sama 

besarnya dengan yang terjadi pada rentang usia 5 tahun hingga 18 tahun 

atau yang terjadi selama 14 tahun”. (Direktorat PAUD, 2004 : 20). 
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 Pendidikan anak usia dini dirancang agar anak dapat belajar dengan 

keadaan suasana hati yang menyenangkan dengan menyediakan kesempatan-

kesempatan pada anak untuk menemukan pengetahuan dan benar-benar 

digunakan melalui bermain. Bermain dengan bahan-bahan, orang dewasa dan 

anak lainnya secara terus menerus atau dengan kata lain anak selalu berinteraksi 

langsung dengan dunianya. Bukan bermain yang asal bermain, tidak ada control 

atau tidak ada pengawasan.  

Dengan demikian pesat dan pentingnya perkembangan yang terjadi pada 

masa awal kehidupan anak sehingga masa awal ini merupakan masa emas atau 

yang lebih dikenal dengn sebutan golden age.Masa ini hanya terjadi satu kali 

dalam kehidupan manusia dan tidak dapat ditanggukan pada periode berikutnya. 

Inilah yang menyebabkan masa anak sangat penting dalam kehidupan manusia. 

karena itu anak harus dipersiapkan dengan cara dibina dan dikembangkan agar 

berkembang secara optimal. 

Berdasarkan hasil pendataan (Indonesia-Educational Statistics In Brief 

2001/2002; Balitbang Depdiknas), jumlah anak 0-6 tahun di Indonesia yang telah 

mendapatkan pelayanan pendidikan baru sekitar 27, 35% atau sekitar 7.159.200 

anak. Masih terdapat sekitar 19.013.563 atau sekitar 72,65% yang belum 

mendapatkan layanan pendidikan.Dari keseluruhan jumlah anak usia 0 sampai 6 

tahun yang di Indonesia yang telah mendapatkan pelayanan pendidikan baru 

sekitar 27,35 % atau sekitar 7.159.200 anak. Masih terdapat sekitar 19.013.563 

atau sekitar 72,65 % yang belum mendapatkan layanan pendidikan. 
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Dari keseluruhan jumlah anak usia 0 sampai 6 tahun yang mendapatkan 

layanan, jumlah terbesar berada di sekolah dasar, 

.... yaitu sebesar 2.641.262 anak (10%), berikutnya melalui 

program Bina Keluarga Balita (BKB) sebsar 2.526.205 Anak (99,6%). 

Taman Kanak-kanak (TK) sebesar 1.749.722 anak (6,7), Raudhatul Atfal 

(RA) sebsar 378.049 anak 91,4%), kelompok bermain sebesar 36,649 anak 

90,1%) dan memalui Taman Penitipan anak (TPA sebesaR 15.308 anak 

(0,06%). Untuk diketahui program BKB berbeda dengan program lainnya, 

dimana program ini tidak memberikan pelayanan langsung kepada anak 

melainkan kepada orang tua atau pengasuhnya. (BKB (BKKBN 

200/2001), TK dan RA (Dekdiknas 2001/2002, Dit. PAUD 2001/2002). 

 

Salah satu pelayanan pendidikan anak usia dini adalah Taman Pengasuhan 

Anak. Sebagaimana tertulis dalam pasal 28, dijelaskan bahwa Taman Pengasuhan 

anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur 

nonformal. Adapula redaksi pasal 18Undang-undang Sisdiknas adalah sebagai 

berikut ;  

 

“pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal 

berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Pengasuhan Anak (TPA), 

atau bentuk lain yang sederajat”. 

 

 

 Data sementara Lembaga Penitipan Anak tercatat 778 lembaga 9data dari 

Depsos RI tahun 2000 ) dan sekarang diperkirakan 1.100 lembaga yang tersebar 

di ibu kota provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Lembaga ini berada di 

lingkungan perumahan, perkantoran, pabrik areal pasar dan perkebunan. (sekilas 

Taman Pengasuhan Anak, Direktorat PAUD. 2004). Menjamurnya Tempat 

Pengasuhan anak juga terjadi di Semarang. Dan animo masyarakat untuk 

memanfaatkan keberadaan Taman Pengasuhan Anak makin tinggi. Hal ini 

disinyalir salah satu diantaranya karena, banyaknya para orang tua, utamanya ibu 

yang berperan ganda dan memiliki keterbatasan waktu dalam mengasuh dan 
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membimbing anaknya secara full. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin 

ketat, orang tua dituntut untuk dapat profesional di dua tempat sekaligus. Rumah 

dan kantor. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, banyak dari mereka yang 

memanfaatkan jasa pengasuhan anak.  

  Dari penelitian yang dahulu, menurut Siswono (20110 : 8 ), motivasi Ibu 

rumah tangga yang bekerja mengikutsertakanan anaknya dalam program PAUD 

(Study Pada Pos PAUD : Ngudi Rahayu” Rw IX Kelurahan Lerep, Kecamatan 

Ungaran Barat, Kabupaten Semarang”) berpendapat bahwa motivasi orang tua 

yang bekerja dalam mengikutsertakan anaknya pada program PAUD diwilayah 

tersebut masih sangat rendah karena masih minimnya orang tua menitipkan 

anaknya. Meskipun mereka sibuk bekerja dan tidak maksimal mengasuh dan 

membimbing anaknya pada pagi dan siang hari namun, masih ada anggota 

keluarga kakek, nenek, dan sodara yang masih bisa di tugaskan untuk menjaga 

anaknya. Menurut mereka dengan dititipkan oleh anggota keluarga mereka tidak 

perlu menambah pengeluaran untuk membiayai anak selama di TPA.  

Tabel 1. 

Perbedaan Indikator Penelitian Yang Dahulu Dengan Penelitian Peneliti 

 

NO UNSUR 

YANG ADA  

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PENELITIAN  

SEKARANG 

1.  Judul  Motivasi Ibu Rumah Tangga 

Yang Bekerja Mengikut 

Sertakan Anaknya Dalam 

Program Paud (Studi Pada Pos 

Motivasi Orang Tua Menitipkan 

Anaknya Di Tempat 

Pengasuhan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang 
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Paud : Ngudi Rahayu” RW  IX 

Kelurahan Lerep Kecamatan 

Ungaran Barat 

Kecamatan Gunung Pati 

Semarang 

2. Nama Peneliti Siswoyo (2011)  Nailil Muna (2014) 

3. Fokus 

Penelitian 

a. Motivasi ibu rumah 

tangga yang bekerja 

mengikutsertakan 

anaknya di PAUD. 

 

b. Upaya untuk 

meningkatkan motivasi  

ibu rumah tangga  

mengikutsertakan 

anaknya di PAUD.  

a. Motivasi orang tua 

menitipkan anaknya di 

tempat penitipan anak 

 

 

b. Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

meningkatkan motivasi 

orangtua menitipkan 

anaknya di TPA 

5. Sub Fokus 

Penelitian 

a. Minat  

b. Perhatian 

c. Upaya 

a. Faktor ekstrinsik  

b. Faktor instrinsik 

c. Faktor pendukung  

d. Faktor penghambat 

 

 Dengan melihat gejala sosial diatas, maka semakin diminatinya Taman 

Pengasuhan Anak, merupakan keharusan. Hal ini tentunya, tidak lepas dari 

motivasi atau dorongan orang tua untuk memberikan layanan pendidikan bagi 
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anaknya tetap terlaksana, meski waktu yang mereka miliki terbatas, sementara 

tuntutan peran harus tetap berjalan.  

Kondisi ini ternyata ditemukan di salah satu Tempat Pengasuhan Anak 

yang ada di Kota Semarang yaitu Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari 

UNNES. Terdapat 27 anak yang dititipkan di TPA Sekar Nagari ini yang dari 

orangtua yang mayoritas bekerja di dekat TPA, baik sebagai karyawan UNNES, 

karyawan AKBID, karyawan swasta maupun pengusaha.  

Pada awal didirikannya TPA Sekar Nagari bermula dari tawaran Block 

Grant 2007 Diknas Provinsi untuk BKOW. HKW (Himpunan Wanita Karya) 

provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu anggota organisasi wanita yang 

tergabung dalam BKOW, mengambil bagian 21 dengan merintis taman 

pengasuhan anak bekerja sama dengan Pusat  Studi Wanita UNNES yang diberi 

nama asah, asuh  Sekar Nagari yang bertempat di belakang basket FIK UNNES, 

karena kurang stategisnya tempat TPA dan luasnya ruangan akhirnya TPA  di 

pindahkan di dekat joglo FE Unnes dengan diresmikan  pada tanggal 12 

Desember 2007. Meskipun pada awalnya hanya beberapa anak yang dititipkan 

namun seiring berjalannya waktu anak didik semakin bertambah dengan rentan 

umur yang bervariasi yaitu mulai dari usia 3bulan sampai 5 tahun. Namun  TPA 

Sekar Nagari masih memiliki keterbatasan  dalam melayani kebutuhan anak-anak 

mereka yang masih berusia dini, sementara peran mereka yang lain harus tetap 

jalan.  Terutama  untuk anak dengan umur dibawah satu tahun yang masih 

membutuhkan tempat untuk menyimpan ASI (kulkas) sekarang ini akhirnya 

ditolak. Karena informasi menyebar dari mulut ke mulut orang tua sehingga 
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sekarang ini  menambah peminat  orangtua untuk menitipkan anaknya TPA Sekar 

Nagari , namun karena keterbatasan pengasuh tidak semua pendaftar diterima.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meniliti 

lebih jauh tentang “Motivasi Orang tua menitipkan Anaknya di Tempat 

Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1.2.1. Apa yang mendasari motivasi orang tua menitipkan anaknya di  Taman 

Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. 

1.2.2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari motivasi instrinsik 

dan ekstrinsik orang tua dalam menitipkan anaknya di Taman 

Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut:  

1.3.1. Untuk mengetahui secara deskripsi seberapa besarmotivasi orang tua 

menitipkan anaknya di  Taman Pengasuhan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang. 

1.3.2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari motivasi 

instrinsik dan kestrinsik  orang tua dalam menitipkan anaknya di 

Taman Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang.  
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1.4.Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan luar 

sekolah tentang khasanah pengetahuan motivasi orang tua menitipkan 

anaknya di TPA Sekar Nagari Unnes.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga, orang tua. 

Masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam mendidik dan memperhatikan 

perkembangan anak.  

1.5.Penegasan Istilah 

Guna menghadapi interprestasi yang berbeda pada setiap istilah yang 

terdapat pada judul penelitian, maka berikut ini dijelaskan batasan-batasan 

istilah sebagai berikut :  

1.5.1. Motivasi  

Motivasi adalah suatu dorongan tenaga dalam diri seseorang 

(siswanto. 47). Sedangkan menurut Wahjosumidjo, 1985:77), motivasi 

adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siagian (1987:91), 

memberikan batasan motivasi sebagai berikut : “motivasi adalah daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang agar mau rela untuk 

menjelaskan tanggung jawab dan kewajibannya”.   
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Dalam jurnal nasional menurut Drs. Udiyono, M.Pd Magistra No. 

75 Th. XXIII Maret 2011 ISSN 0215-9511 motivasi adalah 

“Motivasi berarti dorongan atau daya penggerak untuk 

melakukan suatu kegiatan. Motivasi merupakan keadaan pribadi 

seseorang yang mendorong individuuntuk melakukan aktivitas- 

aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam pencapaian tujuan 

(Suryabrata,1991). Menurut Usman (1989) motivasi yang 

merupakan daya pendorong tersebut dapat timbul dari dalam diri 

individu atau disebut sebagai motivasi intrinsik yaitu motivasi yang 

timbul akibat pengaruhdari dalam diri individu seseorang tanpa ada 

paksaan dan dorongan dari orang lain, dan dapat pula timbul akibat 

pengaruh dari luar dirinya atau disebut dengan motivasi ekstrinsik 

yaitu motivasi yang timbul dari pengaruh dari luar individu apakah 

adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga 

dengan kondisi tersebut akhirnya mau melakukan kegiatan sesuatu 

pendapat,” 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti bahwa motivasi 

mencakup dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Dalam hal 

ini Meier menyebutkan dengan istilah “situasi subjektif” dan “situasi 

objektif”, secara lengkap pendapat ini sebagai berikut : 

Situasi subjektif merupakan keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang disebut dengan “need” atau kebutuhan, “drive” atau 

dorongan, “desire” atau keinginan. Sedangkan objektif adalah suatu 

barang atau keadaan yang ada diluar sesorang biasa disebut dengan istilah 

“incentive” atau rangsangan dan “goal: atau tujuan. (Zainun, 1981:15). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah dorongan seseorang 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan mempunyai pendidirian atau 

dorongan untuk masa depan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal” 
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1.5.2. Orang tua 

Orang tua merupakan kunci utama keberhasilan anak dan orangtua 

pertama kali dipahami anak sebagai orang yang memiliki kemampuan luar 

biasa di luar dirinya. (Rahaman, 2002:96). Yang dimaksud orangtua dalam 

penelitian ini adalah orangtua (ayah dan ibu atau ayah dan ibu saja) yang 

menitipkan anaknya di Taman Pengasuhan Anak yang bersekolah di 

PAUD Sekar Nagari Unnes.  

1.5.3. Taman Pengasuhan Anak (TPA) 

Tempat Pengasuhan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD 

pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan 

sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun.  

Tempat pengasuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang 

memberikan pelayanan  pengganti berupa asuhan, perawatan dan pendidikan 

bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya 

(Rahman,2002:59). Dalam penelitian ini TPA yang dimaksud adalah tempat 

pengasuhan anak Sekar Nagari 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Motivasi 

2.1.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008.314) adalah 

keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar 

maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan 

tertentu.  

Hasibuan (2003 ; 91) menyatakan bahwa, “motivasi adalah pemberian 

daya penggerak, yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan”. 

Banyak para ahli yang sudah mengemukakan pengertian 

motivasidenganberbagai sudut pandang mereka masing-masing namun 

intinyasama, yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam 

diriseseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan 

tertentu(Syaiful2011, 148).Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa 

latin, yaknimovere,yang berarti ”menggerakkan”. (to move) semua tingkah 

lakumanusia pada hakikatnya mempunyaimotif terendah, motif 

merupakansuatu pengertian yang melengkapi semua penggerak, alasan-alasan 

ataudorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan 

manusiaberbuat sesuatu (Ardi dkk, 2004: 87). Motivasi belajar setiap orang 
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satudengan yang lainnyabisa jadi tidak sama. Biasanya hal itu bergantung 

dariapa yang diinginkan orang yang bersangkutan.  

Motivasi mempunyai tiga aspek (Bimo Walgito, 2004; 220). Tiga aspek 

itu adalah sebagai berikut :  

2.1.1.1.Keadaan terdorong dalam diri organisasi (a driving state) yaitu kesiapan 

bergerak karena adanya kebutuhan. 

2.1.1.2.Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan tertentu. 

2.1.1.3.Tujuan (goal) yang dituju oleh perilaku seseorang.  

Berdasarkan beberapa pengertian motivasi dan topik penelitian 

menyangkut pemanfaatan tempat penitipan anak merupakan suatu dorongan 

dalam diri orang tua sehingga menimbulkan, mengarahkan dan 

mengorganisasikan. 

2.1.2. Fungsi motivasi 

Ada beberapa fungsi motivasi antara lain sebagai pendorong, penggerak 

dan pengarah perbuatan-perbuatan, menyatu dalam sikap yang wujudkan dalam 

perbuatan, (Nasution :1999; 76). Motivasi merupakan salah satu faktor penentu 

tingkah laku manusia. Motivasi sangat mempengaruhi bahkan menentukan 

tingkah laku manusia seperti dalam belajar, berfikir dan berfantasi. Hubungan 

antar motivasi dan tingkah laku manusia tidak selalu jelas, karena tidak semua 

motivasi itu disadari dan pada umumnya tingkah laku manusia tidak hanya 

digerakkan oleh suatu motif saja melainkan oleh beberapa motif sekaligus. 

Menurut peneliti motivasi adalah suatu dorongan untuk mendorong seseorang 
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untuk berbuat sesuatu sebagai pendorong, penggerak dan pengarah seseorang 

untuk melakukan tindakan dalam mecapai tujuannya.  

2.1.3. Teori Motivasi 

Ada beberapa teori motivasi, antara lain : 

2.1.3.1.Model Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H.Maslow 

(Moekijat, 1984 ; 2006) pada intinya berkisar pada pendapat bahwa 

manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : (1) 

Kebutuhan fisiologikal (psyological needs), seperti rasa lapar, haus , 

istrirahat dan seks. (2) Kebutuhan rasa nyaman (safety needs), tidak dalam 

arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual. 

(manusia merasa aman, terlindungi, jauh dari bahaya). (3) Kebutuhan akan 

kasih sayang (love needs).Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki dengan 

orang lain, diterima oleh orang lain). (4) Kebutuhan akan harga diri 

(esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-

simbol status. (berprestasi, berkomunikasi, dan mendapatkan dukungan 

serta pengakuan). (5) Aktualisasi diri (self actualization), dalam arti 

tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi 

yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah mendadi kemampuan nyata. 

2.1.3.2.Teori Motivasi Herzberg (1966) “Teori Dua Faktor” 

Menurut Herzberg (1966),(Moekijat, 1984; 211) ada dua jenis faktor 

yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasaan dan 
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menjauhkan diri dari ketidakpuasaan. Dua faktor itu disebutnya 

adalah :  

1) Faktor Higiene (pemeliharaan): faktor yang memotivasi 

seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk 

didalamnya adalah hubungan antar manusia imbalan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya. 

2) Faktor motivator : faktor yang memotivasi seseorang untuk 

berusaha mencapai kepuasaan, yang termasuk didalamnya 

adalah achievement. Pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, 

dan sebagainya. 

2.1.3.3.Teori Motivasi Mcclelland 

Menurut Mcclelland (Moekijat, 1987; 39) karakteristik orang yang 

berprestasi tinggi (Hogh achievers) memiliki tiga ciri umum, yaitu :  

1) Sebuah prestasi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat 

kesulitan moderat. 

2) Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-

upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti 

kemujuran. 

3) Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan 

mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

2.1.3.4.Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”) 

Teori Alderfer (Moekijat, 1984; 214) dikenal dengan akronim 

“ERG”. Akronim “ERG”dalam teori Alderfer merupakan huruf-hufuf 
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pertama dari tiga istilah yaitu : E = Existence (kebutuhan akan 

eksistensi, R = Relatedness (kebutuhan untuk hubungan dengan pihak 

lain, dan G = Grwoth (kebutuhan akan pertumbuhan). 

Berikut penjelasannya :  

a) Makin tidak terpentingnya suatu kebutuhan tertentu, makin 

besar pula keinginan untuk memuaskannya. 

b) Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” 

semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah 

dipuaskan.  

c) Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang 

tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk 

memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar.  

2.1.3.5.Teori Motivasi Vroom (1964) 

Teori dari Vroom (1964; 177) tentang Cogntive Theory Of 

Motivasion menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan 

sesuatu yang ia akan tidak ia lakukan, sekalipun hasil dari pekerjaan 

itu sangat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi 

seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu : 

1) Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas. 

2) Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk 

mendapatkan outcome tertentu ). 
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3) Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, 

netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu 

yang melebihi harapan, motivasi rendah jika usahanya menghasilkan 

kurang dari yang diharapkan.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat uraian 

diatas adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow, teori dua faktor 

pemeliharaan dan kepuasan dari Herzberg, teori prestasi dari Mcclellad, 

dan teori ekspektasi (harapan) dari Vroom. Pada penelitian ini, teori 

Maslow, Herzberg, Mccleland dan Vroom cakupan ruang lingkup teori 

motivasi pada penelitian ini motivasi itu mencakup pemenuhan kebutuhan, 

kepuasaan, prestasi dan harapan. 

2.1.4. Faktor Yang Mempengaruh Motivasi 

Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut :  

2.1.4.1.Faktor Internal;  

Faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas: (1) Persepsi 

individu mengenai diri sendiri; seseorang termotivasi atau tidak untuk 

melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. 

Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan 

perilaku seseorang untuk bertindak; (2) Harga diri dan prestasi; faktor ini 

mendorong atau mengarahkan individu (memotivasi) untuk berusaha agar 

menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan serta 

mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat; serta dapat 

mendorong individu untuk berprestasi; (3) Harapan; adanya harapan-harapan 
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akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan 

yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan 

merupakan tujuan dari perilaku. (4) Kebutuhan; manusia dimotivasi oleh 

kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, 

sehingga mampu meraih potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong 

dan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari, mengarahkan 

dan memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya. (5) Kepuasan kerja; 

lebih merupakan suatu dorongan afektif yang muncul dalam diri individu 

untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku. 

2.1.4.1.Faktor Eksternal;  

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri 

atas: 

a. Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat 

pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan 

mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang 

akan ditekuni. Kondisi ini juga dapat dipengartuhi oleh sejauh mana nilai 

imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud; 

b. Kelompok kerja dimana individu bergabung; kelompok kerja atau 

organisasi tempat dimana individu bergabung dapat mendorong atau 

mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku 

tertentu; peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu 

mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan 
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serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya 

dalam kehidupan sosial. 

c. Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong untuk 

berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara 

efektif dengan lingkungannya; 

d. Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan karakteristik atau 

kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat 

mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu 

objek ke objek lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem 

pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam 

mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga ketika tujuan 

tercapai maka akan timbul imbalan. 

 

2.1.5. Jenis-jenis motivasi 

Menurut Djamarah (2002) motivasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

2.1.5.1.Motivasi intrinsik  

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.  

Motivasi intrinsik datang dari hati sanubari umumnya karena 

kesadaran, misalnya orang tua membawa anak ke Tempat Penitipan Anak 
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karena orang tua tersebut sadar  bahwa dengan membawa ke Tempat 

Penitipan Anak maka anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan.  

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

intrinsik yaitu:  

a. Kebutuhan (need)  

  Seseorang melakukan aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-

faktor  kebutuhan baik biologis maupun psikologis, misalnya motivasi 

orang tua untuk membawa anak ke Tempat Pengasuhan Anak untuk 

pendidikan yang layak. 

b. Harapan (Expectancy)  

 Seseorang dimotivasi oleh karena keberhasilan dan adanya harapan 

keberhasilan bersifat pemuasan diri seseorang, keberhasilan dan harga diri 

meningkat dan menggerakkan seseorang ke arah pencapaian tujuan, 

misalnya orang tua membawa balita ke Tempat Pengasuhan Anak dengan 

harapan agar balita mampu berkembang dengan baik sesuai dengan 

jenjang pendidikannya.  

c. Minat  

 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatu hal  

tanpa ada yang menyuruh, misalnya orang tua membawa anak ke Tempat 

Pengasuhan Anak Sekar Nagari tanpa adanya pengaruh dari orang lain 

tetapi karena adanya minat ingin memberi pendidikan yang layak untuk 

anaknya.  
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2.1.5.2.Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang 

berbuat sesuatu (Djamarah, 2002). 

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

ekstrinsik adalah :  

1) Dorongan keluarga  

Orang tua membawa balita ke Tempat Penitipan Anak bukan 

kehendak sendiri tetapi karena dorongan dari keluarga seperti ayah ibu 

dari orang tua tersebut dan teman. Misalnya orang tua membawa balita ke 

Tempat Penitipan Anak karena adanya dorongan (dukungan) dari kakek, 

nenek dan anggota keluarga lainnya. Dukungan dan dorongan dari anggota 

keluarga semakin menguatkan motivasi orang tua untuk memberikan 

sesuatu yang terbaik bagi anaknya.  

2)  Lingkungan  

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal. Lingkungan 

dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk 

melakukan sesuatu. Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai peran 

yang besar dalam memotivasi seseorang dalam merubah tingkah lakunya. 

Dalam sebuah lingkungan yang hangat dan terbuka, akan menimbulkan 

rasa kesetiakawanan yang tinggi. Dalam konteks pemanfaatan Tempat 

Penitipan Anak, maka orang-orang di sekitar lingkungan orang tua akan 
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mengajak, mengingatkan, ataupun memberikan informasi pada orAng tua 

tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan di Tempat Pengasuhan Anak.  

2.1.6. Unsur-Unsur Motivasi  

Menurut Sardiman (2007), motivasi mengandung tiga unsur penting, yaitu: 

2.1.6.1.Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem neurophysiological yang ada pada 

organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia, 

penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.  

2.1.6.2.Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan perubahan tingkah laku manusia.  

2.1.6.3.Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam dari diri manusia, tetapi kemunculannya 

karena terangsang / terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah 

tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan yang akan dicapai 

oleh orang tersebut.  

Menurut Taufik (2007), motivasi mengandung tiga komponen pokok di 

dalamnya, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku 

manusia.  

1. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu; memimpin 

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya kekuatan dalam 
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hal ingatan, respons-respons efektif, dan kecenderungan mendapatkan 

kesenangan. 

2. Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan 

demikian seseorang menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku 

seorang individu diarahkan terhadap sesuatu.  

3. Untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus 

menguatkan (reinforce) intensitas dan arah dorongan-dorongan dan 

kekuatan-kekuatan individu.  

2.2. Orang Tua 

2.2.1. Definisi Orang Tua 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2003;802) orang tua salah 

orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang-

orang yang dihormati (disegani) dikampung,. Orang tua adalah pendidik 

utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak mula-

mula menerima pendidikan oleh karena itu, bentuk pertama dari 

pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.  

Menurut Undang-undang perlindungan anak (Pasal 1 ayat 4 UU 

No 5 Tahun 2002). Orang tua adalah ayah atau ibu kandung atau ayah atai 

ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.  Orangtua memiliki tugas mendidik, 

mengasuh dan membimbing anak-anaknya, untuk mencapai tahapan 

tertentu yang menghantarkan anaknya untuk siap dalam kehidupan 

bermsyarakat.  
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2.2.2. Fungsi Orang Tua 

Orang tua mempunyai fungsi yang penting dalam keluarga. 

Diantara fungsi-fungsi tersebut antara lain : 

2.2.2.1.Fungsi religius 

Artinya orang tua mempunyai kewajiban memperkenalkan dan 

mengajak anak dan anggota lainnya kepada kehidupan beragama. 

Soelaeman (1987) memberikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan 

Fungsi dan peran ini, orang tua sebagai tokoh inti dalam keluarga itu 

harus terlebih dahulu menciptakan iklim yang religius dalam keluarga 

itu, yang dapat dihayati oleh seluruh anggotanya. 

2.2.2.2.Fungsi edukatif  

Pelaksanaan fungsi edukatif keluarga merupakan salah satu 

tanggung jawab yang dipikul oleh orang tua. Sebagai salah satu unsur 

pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama 

bagi anak. Orang tua harus mengetahui tentang pentingnya pertumbuhan, 

perkembangan dan masa depan seorang anak secara keseluruhan. 

Ditangan orang tuanyalah masalah-masalah yang menyangkut anak, 

apakah dia akan tumbuh menjadi orang yang suka merusak dan 

menyeleweng atau ia akan tumbuh menjadi orang baik. 
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2.2.2.3.Fungsi Afeksi 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhuan akan kasih 

sayang atau rasa cinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab 

utama gangguan emosional, perilaku, dan bahkan fisik adalah ketiadaan cinta. 

Yakni tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih sayang dalam suatu 

lingkungan intim. 

2.2.2.4. Fungsi protektif 

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. 

Fungsi ini bertujuan agara para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-

hal negatif. Gambaran pelaksanaan fungsi proktektif, yaitu dengan cara 

melarang atau menghindarkan anak dari perbuatan-perbuatan yang tidak 

diharapkan, mengawasi atau membatasi perbuatan anak dalam hal-hal 

tertentu menganjurkan atau menyuruh mereka untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan yang diharapkan mengajak bekerja sama dan saling 

membantu, memberikan contoh dan tauladan dalam hal-hal yang 

diharapkan. 

2.2.2.5.Fungsi Sosialisasi Anak 

Fungsi dan peran orang tua dalam mendidik anaknya tidak saja 

mencakup pengembangan pribadi, agar menjadi pribadi yang mantap 

tetapi meliputi pula mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat 

yang baik. Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan fungsi sosialisasi 

anak. Melaksanakan fungsi sosialisasi itu berarti orang tua memiliki 

kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan 

norma-norma sosial, dan membutuhkan fasilitas yang memadai. 
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2.2.2.6.Fungsi ekonomis 

Meliputi; pencarian nafkah, perencanaan serta pembelajarannya. 

Keadaan ekonomi sekeluarga mempengaruhi pula harapan orang tua 

akan masa depan anaknya serta harapan anak itu sendiri. Orang tua harus 

dapat mendidik anaknya agar dapat memberikan penghargaan yang tepat 

terhadap uang dan pencariannya, disertai pula pengertian kedudukan 

ekonomi keluarga secara nyata, bila tahap perkembangan anak telah 

memungkinkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

peran orang tua kepada anaknya antara lain menanamkan kehidupan 

beragama, memberikan pendidikan dalam masa perkembangan anak, 

menjadi penghubung dalam kehidupan sosial anak, dan memberikan 

nafkah secara ekonomi demi keberlangsungan anak.\ 

2.3. Taman Pengasuhan Anak 

2.3.1. Pengertian Taman Pengasuhan Anak 

Taman pengasuhan anak adalah wahana yang merupakan lembaga 

sosial, yang melaksanakan, kesejahteraan anak, melalui kegiatan 

sosialisasi, rawatan, asuhan dan pendidikan anak khususnya balita, sebagai 

upaya yang menunjang dalam melaksanakan sebagian fungsinya untuk 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaknya. 

Tempat Pengasuhan Anak (TPA) dikenal juga dengan sebutan 

Daycare Centre (DCC).Ada beberapa pengertian TPA dari para ahli yaitu 

sebagai berikut. TPA adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, 
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biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. TPA merupakan upaya yang 

terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama 

beberapa jam dalam satu hari lamanya asuhan orang tua kurang dapat 

dilaksanakan secara lengkap. Dalam hal ini, pengertian TPA hanya 

sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebagai pengganti 

asuhan orang tua (Perserikatan Bangsa-bangsa, 1990). 

TPA sebagai suatu wahana yang merupakan lembaga sosial 

melaksanakan usaha kesejahteraan anak melalui kegiatan sosialisasi, 

rawatan, asuhan dan pendidikan anak khususnya balita, sebagai upaya 

yang menunjang keluarga dalam melaksanakan sebagian fungsinya untuk 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaknya, (Direktorat 

Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia, 1995 : 4-5). 

2.3.2. Fungsi Taman Pengasuhan Anak (TPA) 

TPA sebagai lembaga kesejahterahan untuk anak, mempunyai 

peranan sebagai tempat pelayanan kesejahteraaan anak, TPA berfungsi 

dalam keempat strategi pembinaan anak, yaitu: Survival: pemenuhan 

kebutuhan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, Development : 

pengembangan potensi, daya cipta, kreatifitas daninisiatif serta 

pembentukan kepribadian anak, Protection : perlindungan anak dari 

keterlantaran dan perlakuan kasar, Preventif : mencegah tumbuh 

kembang yang menyimpang dan kesalahan dalam pembentukan pribadi 

anak ; Tempat konsultasi orang tua dalam melaksanakan usaha 

kesejahteraaan anak di keluarganya dan membantu memantapkan orang 
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tua untuk melaksanakan ke delapan fungsi keluarga, yaitu: Fungsi 

Keagamaan Keluarga mempunyai fungsi untuk mendorong anggotanya 

menjadi unsur beragama dengan penuh iman dan takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, Fungsi Sosial Budaya Keluarga merupakan 

transformator nilai-nilai budayaantar generasi sehingga mampu 

melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang bermutu, Fungsi Cinta Kasih 

Keluarga merupakan landasan untuk mengikat batin anggota-anggotanya 

sehingga saling mencintai, menghargai baik dengan penciptaannya, 

sesama maupun dengan lingkungan, Fungsi Reproduksi Keluarga 

merupakan wadah untuk melanjutkan kehidupan manusia dari generasi 

ke generasi dan merawatnya menjadi manusia yang berkualitas, Fungsi 

Pendidikan dan Sosialisasi. 

Keluarga merupakan tempat untuk mendidik anak keturunannya 

agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan alamsekitar 

dan mengembangkan potensinya secara optimal, Fungsi Ekonomi 

Keluarga menjadi sumber pendukung dan pemenuhan keutuhan anggota-

anggotanya untuk dapat mandiri dan mengarahkan kehidupannya, Fungsi 

MelindungiKeluarga merupakan tempat perlindungan/unit sosial yang 

dapat mengayomi, memberi rasa damai, aman dan bahagia, Fungsi 

Pembina Lingkungan Keluarga merupakan tempat mendidik anggota-

anggotanya untuk memelihara keserasian lingkungan dengan faktor 

penyangga kehidupan. 
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2.3.3. Dasar Filsafat Taman Pengasuhan Anak 

Pada taman pengasuhan anak (TPA) pengasuh mempunyai tugas 

yang sangat berat, karena disamping harus mampu memenuhi kebutuhan 

anak asuhnya, pengasuh haruslah mampu memenuhi tuntutan lembaga dan 

masyaarakat tempat ia bekerja.   

Menurut Afrina Sari (2010)pada jurnalnya  yang berjudul 

“Pengasuhan dan Penanaman Nilai Terhadap Anak Usia Dini (telaah 

komunukasi keluarga: suatu studi deskripstif)  hubungan pengasuh dan 

anak asuh yang seharusnya adalah sebagai berikut:  

“Hubungan pengasuh dan anak asuh haruslah selalu 

diupayakan dalam  suasana yang menyenangkan sehingga 

memungkinkan terciptanya kerjasama yang baik dan anak dapat 

tumbuh dan berkembang dalam suasana ramah tamah, keikhlasan, 

kejujuran dan kerjasama yang diperlihatkan oleh masing-masing 

anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari (Gunarsa, 1984). 

Pada tahun 1963 Departemen sosial mengembangkan TPA sebagai 

lembaga sosial anak.TPA dirumuskan sebagai suatu wahana yang 

merupakan lembaga kesejahteraa  anak melalui kegiataan 

sosialisasi, rawatan, asuhan, dan pendidkan yang khusus balita, 

sebagai upaya yang menunjang keluarga dalam melaksanakan 

sebagian fungsinya untuk memberikan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anaknya”.  

 

Untuk mendukung mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, 

maju, mandiri, demokrasi, dan berprestasi, maka filsafat pendidikan di 

TPA dapat dirumuskan menjadi: Tempa, Asah, Asih, Asuh. 

a. Tempa 

Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas 

fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan 
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mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur,serta aktivitasjasmani 

sehingga anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahandan disiplin tinggi. 

b. Asah 

Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapatbelajar 

melalui bermain agarmemiliki pengalaman yang berguna dalam 

mengembangkanseluruh potensinya. Kegiatanbermain yang bermakna, 

menarik, dan berimajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, 

mengekplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasisesuai dengan 

minat dan gaya belajar anak. 

c. Asih 

Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan 

anakuntukmendapatkanperlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan 

pertumbuhan dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan 

fisik dan mentaldan ekploitasi. 

d.Asuh 

Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk 

perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal: 

1) Integritas, iman, dan taqwa; 

2) Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan 

3) Rasa tanggungjawab, jiwa kesatria, dan sportivitas,  

4) Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji; 

5) Jiwa tanggap (penguasaan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi), daya kritis dan idealisme; 
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6) Optimis dan keberanian mengambil resiko; 

7) Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesi; 

2.3.4. Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini Di Pengasuhan Anak 

Menurut departemen Pendidikan Nasioanl Dirjen Pendidikan 

Nonformal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2008, Ada 

beberapa prinsip-prinsip anak usia dini yang diterapkan dalam program 

Taman pengasuhan Anak sebagai berikut :  

a. Berorientasi pada kebutuhan anak. 

Pada dasarnya setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang 

sama,seperti kebutuhan fisik, rasa aman, dihargai, tidak dibeda-

bedakan,bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Anak tidak bisa 

belajar dengan baik apabila dia lapar, merasa tidak aman/ takut, 

lingkungan tidak sehat, tidak dihargai atau diacuhkan oleh pendidik 

atau temannya. Hukuman dan pujian tidak termasuk bagian dari 

kebutuhan anak,karenanya pendidik tidak menggunakan keduanya 

untuk mendisiplinkan atau menguatkan usaha yang ditunjukkan anak. 

b. Sesuai dengan perkembangan anak. 

Setiap usia mempunyai tugas perkembangan yang berbeda, 

misalnya pada usia 4 bulan pada umumnya anak bisa tengkurap, usia 

6 bulan bisa duduk, 10 bulan bisa berdiri, dan 1 tahun bisa berjalan. 

Pada dasarnya semua anak memiliki pola perkembangan yang dapat 

diramalkan, misalnya anak akan bisa berjalan setelah bisa berdiri. 

Oleh karena itu pendidik harus memahami tahap perkembangan anak 



 

 

33 

dan menyusun kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan untuk 

mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih tinggi. 

c. Sesuai dengan keunikan setiap individu. 

Anak merupakan individu yang unik, masing-masing mempunyai 

gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang lebih mudah belajarnya 

dengan mendengarkan (auditori), ada yang dengan melihat (visual) 

dan ada yang harus dengan bergerak (kinestetik). Anak juga memiliki 

minat yang berbeda-beda terhadap alat/ bahan yang 

dipelajari/digunakan, juga mempunyai temperamen yang berbeda, 

bahasa yang berbeda, cara merespon lingkungan, serta kebiasaan 

yang berbeda. Pendidik seharusnya mempertimbangkan perbedaan 

individual anak, serta mengakui perbedaan tersebut sebagai kelebihan 

masin-masing anak. Untuk mendukung hal tersebut pendidik harus 

menggunakan cara yang beragam dalam membangun pengalaman 

anak, serta menyediakan ragam main yang cukup. 

d. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. 

Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. 

Melaluibermain anak belajar tentang: konsep-konsep matematika, 

sains, seni dan kreativitas, bahasa, sosial, dan lain-lain. Selama 

bermain,anak mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan 

aspek-aspek/nilai-nilai moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, dan seni. Pembentukan kebiasaan yang baik seperti 
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disiplin, sopan santun, dan lainnya dikenalkan melalui cara yang 

menyenangkan. 

e. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak  

Pembelajaran dilakukan dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. 

f. Anak sebagai pembelajar aktif. 

g. Dalam proses pembelajaran, anak merupakan subjek/pelaku kegiatan 

dan pendidik merupakan fasilitator. Anak mempunyai rasa ingin tahu 

yang besar, mempunyai banyak ide, dan tidak bisa berdiam dalam 

jangka waktu lama. Oleh karena itu pendidik harus menyediakan 

berbagai alat, memberi kesempatan anak untuk memainkan berbagai 

alat main dengan berbagai cara, dan memberikan waktu kepada anak 

untuk mengenal lingkungannya dengan caranya sendiri. Pendidik 

juga harus memahami dan tidak memaksakan anak untuk duduk diam 

tanpa aktifitas yang dilakukannya dalam waktu yang lama. 

2.3.5. JenisTaman Penitipan Anak (TPA) 

Secara keseluruhan, TPA dapat dibagi beberapa jenis berdasarkan 

beberapa kategori. Adapun pembagiannya sebagai berikut.  

1. Berdasarkan tujuan dan maksud pendirian.  

Berdasarkan tujuan dan maksud pendiriannya, TPA dibagi menjadi 

nursery centre (temporer) dandaycare centre(sehari penuh). Keduanya 

sama-sama melayani anak prasekolah dan mempunyai program-program 

aktivitas yang sama. Perbedaannya adalah: Tujuan nursery adalah 
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meningkatkan perkembangan sosial anak prasekolah. Nursery ditujukan 

untuk anak yang siap secara emosional untuk aktivitas-aktivitas sosial 

tersebut selama beberapa jam dengan anak-anak seumurnya. 

Kurikulumnya didesain untuk membantu mereka belajar bekerja dan 

bermain bersama dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) jam. 

Tujuan utama daycare adalah menyediakan pengasuhan bagi anak-anak 

sewaktu orang tua mereka bekerja dengan menyediakanwadah khusus, 

atau untuk anak yang tidak diawasi dalam waktu yang cukup lama. 

Daycare menyediakan penggantian pengasuhan orang tua. 

2. Berdasarkan tempat/wadah  

Berdasarkan tempat/wadahnya, TPA terdiri dari dua tipe yaitu 

dalam rumah (home/family) daycare atau di tempat tertentu (group). 

Perbedaannya adalah: Home/family daycare adalah program dalam 

menempatkan anak dalam pengasuhan keluarga lain (tetangga/kenalan) 

dalam waktu sehari penuh. Program ini paling baik untuk anak berusia di 

bawah 3 tahun karena anak-anak tersebut masih harus mendapat perhatian 

dan kasih sayang penuh oleh seseorang yang merupakan pengganti ibunya 

sementara waktu, walaupun sebaiknya anak berusia di bawah 2 tahun 

belum boleh dititipkan karena kasih sayang emosional ibu-anak sangat 

penting dan sebaiknya rasa aman anak tidak terganggu, Group daycare 

diperuntukkan bagi anak-anak berusia di atas 3 tahun untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dan mengurangi beban akibat perpisahan dengan 

orang tua mereka selama bekerja. Mereka juga dapat menikmati aktivitas 
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kelompok yang sesuai dengan umur mereka, seperti klub, perjalanan 

pendidikan khusus (ke museum, dll) dan program rekreasi. 

3. Berdasarkan penyandang dana/pendiri  

Berdasarkan siapa penyandang dana atau pendiri, TPAdibagi 

berdasarkan hal-hal berikut.TPA yang dibiayai oleh dana dan sumbangan 

dari komunitas (masyarakat).Jumlah uang sekolah didasari oleh ukuran 

keluarga,pendapatan, dan kemampuan membayar. Tujuan utamanya 

adalah untuk menyediakan lingkungan yangmenyenangkan dan sehat. 

Ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah, TPA yang dibantu oleh 

negara (2/3) dan uang sekolah(1/3). Tujuannya untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah, TPA swasta, privat dan bergabung dengan Taman 

Kana-kanak. Ditujukan pada keluarga menengah ke atas, dibiayai 

sepenuhnyaoleh individu. Memungkinkan ibu untuk mempunyai 

pekerjaan, mengikti klub dan aktivitas sosial,Kelompok yang disponsori 

oleh tempat ibadah. Non profit, biasanya setengah hari, selama 2-3 kali 

seminggu. Membantu anak untukberkembang secara rohani, TPA yang 

diafiliasi oleh sekolah.  

 

4. Berdasarkan lokasi TPA dibedakan menjadi:  

a. TPA kantor yaitu TPA yang berlokasi di perkantoran ataupun sekitar 

lingkungan kantor untuk melayani orang tua/ibu-ibu yang bekerja di 

kantor,  
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b. TPA pasar yaitu TPA yang berlokasi di pasar, TPA lingkungan yaitu 

TPA yang berlokasi di daerah pemukiman penduduk, apartemen atau 

tempat lainnya.  

5. Berdasarkan status kepemilikan, jenis TPA dibagi atas:  

Sistem pelayanan terbuka, dimana TPA yang dimaksud memberikan 

pelayanan untuk masyarakat luas, Sistem pelayanan tertutup, dimana TPA 

yang hanya memberikan pelayanan untuk kalangan terbatas, misalnya TPA 

kantor yang hanya melayani karyawan perusahaan saja. 

2.3.6. Kelebihanan dankelemahan Taman PenitipanAnak 

Menurut Newman (1975) keuntungan TPA, adalah: Lingkungan 

lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera, Anak-anak akan 

memiliki ruang bermain (baik di dalam maupun diluar ruang) yang relatif 

lebih luas bila dibandingkan ruang mereka sendiri, Anak-anak lebih 

memiliki kesempatan berinteraksi atau berhubungan dengan teman sebaya 

yang akan membantu perkembangan kerja sama dan ketrampilan 

berbahasa. Para orang tua dari anak-anak mempunyai kesempatan saling 

berinteraksi dengan staf TPA yang memungkinkan terjadi peningkatan 

ketrampilan dan pengetahuan dan tata cara pengasuhan anak, Anak akan 

mendapat pengawasan dari pengasuh yang bertugas.  

Pengasuh adalah orang dewasa yang sudah terlatih, Tersedianya 

beragam peralatan rumah tangga, alat permainan, program pendidikan dan 

pengasuh serta kegiatan yang terencana, Tersedianya komponen 
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pendidikan seperti anak belajar mandiri, berteman dan mendapat 

kesempatan mempelajari berbagai ketrampilan. 

Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan  tempat pengasuhan 

anak :  

1. Kelebihan Tempat Pengasuhan Anak 

a. Para staf pengasuh memiliki dasar pendidikan anak sekaligus ilmu 

kesehatan dasar anak yang diawasi oleh pengelola TPA. 

b. Program di TPA dirancang sesuai perkembngan bayi dan balita. 

Untuk balita TPA biasanya menerapkan kurikulum pendidikan 

anak usia dini (PAUD). 

c. Anak akan memiliki aktivitas dan alat yang beragam serta ruangan 

bermain (baik di dalam maupun diluar ruangan) yang relatif lebih 

luas bila dibandingkan ruang mereka di rumah sendiri. 

d. Anak akan berkenalan dengan suasana baru, orang baru dan 

bertemu/mengenal anak-anak seusianya. Kemampuan sosial anak 

bisa terasah sejak dini. 

e. Karena staf pengasuh yang bertugas mengurus dan merawat anak 

tidak hanya satu, maka anak akan lebih mandiri. Tidak tergantung 

dengan orang tua atau pengasuhnya.Biaya pengasuhan di TPA 

lebih murah dibandingkan dengan pengasuhan baby sitter di 

rumah. 
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f. Jika lokasi TPA dekat dengan tempat orangtua bekerja 

memungkinkan orangtuabisa menengok anak secara langsung 

ketika waktu istrirahat. 

 

2. Kelemahan Tempat Pengasuhan Anak 

a. Dalam sistem pengasuhan di TPA satu pengasuh untuk 4-6 orang 

anak, sehingga pengasuh tidak bisa fokus memberikan perhatian 

penuh pada anak. 

b. Anak  sangat berisiko tertular penyakit dari orang di sekitar TPA. 

c. Membawa anak  ke TPA menciptakan kondisi yang merepotkan, 

karena Bunda harus membereskan beberapa pakaian, alat makan, 

dan perlengkapan mandi, dan lain-lainnya milik anak . 

d. Jika si kecil sedang sakit, Anda tidak diperbolehkan untuk 

membawanya ketpa. Kondisi ini menyebabkan Bunda harus siap 

untuk mengasuhnya sendiri atau menyiapkan pengasuh cadangan.  

e. Di TPA orang tua yang harus siap menerima kondisi bahwa si kecil 

harus mengikuti aturan dan nilai kebiasaan di day care tersebut. 

Jika aturan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan yang orang tua 

lakukan di rumah, si kecil akan kesulitan untuk menyesuaikan diri 

dan akan membuatnya kurang nyaman. 

f. Jika jam kerja orang tua melebihi jam operasional TPA, maka mau 

tidak mau, Orang tua harus mengambil si kecil lebih cepat dan 
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membawanya ke tempat kerja sampai pulang. Atau Bunda harus 

mencari penyedia jasa pengasuhan anak lainnya.  

2.4.Faktor-Faktor yang Memmpengaruhi Keberhasilan 

penyelenggaran Pendidikan Program TPA 

Faktor yang Berperan Penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidik, 

pengelola, dan peran serta orang tua dan masyarakat (Depdikkas 

2006).  

2.4.1. Pendidik 

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai 

hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, 

dan perlindungan anak didik. Pendidik kelompok bermain harus 

memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) memiliki kualifikasi 

akademik minimal SLTA sederajat; (2) mendapat pelatihan 

pendidikan anak usia dini; (3) memahami dan menyayangi anak; (4) 

memahami tahapan tumbuh kembang anak; (5) memahami prinsip-

prinsip pendidikan anak usia dini; (6) memiliki kemampuan 

mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membuat 

laporan) kegiatan/proses pembelaajran pendidikan anak usia dini; (7) 

diangkat secara sah oleh Pengelola kelompok bermain; (8) sehat. 

 

1.4.1. Pengelola  
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Pengelola kelompok bermain hendaknya memiliki kualifikasi 

sebagai berikut :  (1) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat 

Memiliki kemampuan dalam mengelola program kelompok bermain; 

secara profesional; (2) Memiliki kemampuan dalam melakukan 

koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi terkait dan masyarakat; 

(3) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan 

anak didik serta orangtuanya. (4) Memiliki tanggung jawab moril 

mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan kelompok 

bermain yang dikelolanya. 

1.4.2. Peran Serta Orangtua dan Masyarakat  

Lembaga pendidikan harus menjalin hubungan kerjasama 

dengan orangtua peserta didik. Karena orang tua memiliki peranan 

penting dalam pendidikandan kemajuan sekolah hal tersebut karena 

peserta didik dipengaruhi oleh latarbelakang keluarga seperti sosial 

ekonomi, ras, etnis dan struktur keluarga. Olehkarenanya ketika ada 

parktik di sekolah seperti kegiatan atau program yang 

seringdilakukan di sekolah hendaknya mengikutsertakan sebab peran 

orang tua dapatmenolong dan meningkatkan partisipasinya. Menurut 

Irene (2011:60) orang tuamemiliki peran dalam membentuk 

lingkungan belajar yang kondusif dirumah,diantaranya: (a). 

Menciptakan budaya belajar di rumah, (b). Memprioritaskantugas 

yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di sekolah, (c). 

Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan, (d). 

Memberikankesempatan untuk mengungkapkan gagasan atau ide, 
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(e). Menciptakan situasiyang demokratis, (f). Memahami apa yang 

telah, sedang dan akan dilakukan olehsekolah dalam 

mengembangkan potensi anak dan (g). menyediakan sarana 

belajaryang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan 

kebutuhan sekolah. 

Irene (2011:65) menyatakan bahwa interaksi yang terjalin 

antara orang tuadan sekolah meliputi dua kategori yaitu parental 

involvement dan participation.Menurut Davis dalam Irene (2011:65) 

bahwa parental involvement adalahketerlibatan orang tua pada jenis 

aktifitas yang ditujukan untuk mendukungprogram-program sekolah, 

sedangkan participation adalah orang tua berpengaruhatau berupaya 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal 

yangsangat penting di sekolah, seperti penentuan program sekolah 

dan lain-lain. 

Dengan demikian partisipasi orangtua sangat penting demi 

kemajuan suatulembaga pendidikan.Peran serta orang tua dan 

masyarakat adalah keterlibatan orang tua danmasyarakat dalam 

pemenuhan fasilitas untuk menunjang kebutuhan lingkunganbelajar 

anak serta keikutsertaan orang tua dan masyarakat dalam 

membantumendukung penyelenggaraan program pendidikan anak 

usia dini (PAUD), baikberupa kerjasama atau bentuk 

apapun.Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat perlu 

diusahakan untukterciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan 

menyelaraskan program yangtertuang dalam kurikulum di sekolah 
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dengan lingkungan anak di rumah. Orang tuaperlu mengetahui 

keadaan anak mereka dari unsur sekolah, dan manfaat bagi 

guruadanya komunikasi dengan orang tua siswa, diantaranya untuk 

memahamiperilaku anak selama berada di rumah dari masukan 

orang tua. Sebagaimanapendapat yang menyatakan bahwa “Jika 

sekolah tidak membuat dan melakukanusaha untuk 

mengikutsertakan orang tua dalam proses pembelajaran, anak-

anakdapat menemukan kesulitan untuk menggabungkan dan 

menyatukan pengalaman-pengalamanmereka yang terpisah antara 

rumah dan sekolah, (Henderson, dalamMariyana, 2010:150).Adapun 

bentuk kerjasama yang dapat dibangun antara sekolah denganpihak 

masyarakat dapat lebih luas. Masyarakat di sini tidak hanya 

masyarakatyang berada di sekitar sekolah saja yang dapat dilibatkan 

dalam program sekolah.Akan tetapi semua unsur dan pihak-pihak 

lain yang dapat dilibatkan untukmembantu terciptanya lingkungan 

belajar yang kondusif. Unsur masyarakat yangdapat dilibatkan 

dalam pemenuhan kebutuhan lingkungan belajar sekolah adalah 

lembaga pendidik lain yang sederajat atau yang lebih tinggi, 

perusahaan-perusahaanyang bergerak di bidang pengadaan sarana 

dan prasarana belajar sertafasilitas pendidikan khususnya di bidang 

pendidikan anak usia dini, pemerintahan,serta perseorangan yang 

ikut terlibat dalam pengadaan dan pemenuhan lingkungan belajar di 

PAUD (Mariyana, 2010: 157). 
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Penyelenggaraan lembaga kelompok bermain tidak lepas dari 

berbagaifaktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan perjalanan 

kelompok bermaintersebut. 

2.5. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input Proses Output 

1) Pentingnya Masa emas( 

Golden age) . 

2) Animo masyarakat 

terhadap keberadaan 

TPA semakin tinggi, 

terlebih orang tua orang 

tua yang memiliki 

pekerjaan dan menjadi 

sektor publik 

 

Orang tua termotivasi 

menitipkan anaknya di 

TPA. Kajian Teori 

Motivasi  : 1) kebutuhan 2) 

teori  untuk mencapai 

kepuasan 3) teori 

berprestasi, dari Mcclelland 

4) teori ekstpektasi 

(harapan) dari Vroom yaitu 

harapan dari orangtua agar 

anak mendapatkan 

pendidikan yang layak  dan 

berkembang sesuai dengan 

tahapan perkembangannya.   

Anak 

berkembang 

secara optimal  

sesuai dengan 

tugas 

perkembangann

ya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. 

Di dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan tentang suatu penelitian 

yang dilakukan yaitu dengan teknik atau prosedur suatu penelitian yang akan 

dilakukan. Hal yang terpenting perlu dperhatikan bagi peneliti adalah ketepatan 

penggunaan metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin 

dicapai agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Uraian dalam 

metode penelitian diantaranya :  

 

3.1. Pendekaan Penelitian 

Penggunaan metode penelitian bermaksud memperoleh gambaran 

secara mendalam tentang “Motivasi Orang tua Menitipkan Anaknya  Di 

Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang” 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bersifat deskriptif 

dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka.  

Menurut Hadari Nawawi, (2005 : 63). Metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya Sedangkan menurut Moleong Lexy J (2009 : 6), Metode 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

sevara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai merode alamiah. 

Anak berkembang secara 

optimal sesuai dengan 

tugas perkembangannya. 

orang tua tetap dapat 

memenuhi kebutuhan 

aktualisasi dirinya ditempat 

kerja dan tetap dapat 

memberikan pendidikan 

yang layak pada anaknya.  
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Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan 

lebih luas dari metode yang lain, dan dapat juga memberikan informasi yang 

mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta 

lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. 

Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan ini disesuaikan 

dengan tujuan pokok yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang 

bagaimana motivasi orang tua menitipkan anaknya di Taman Pengasuhan 

Anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. 

 

3.2.Lokasi Penelitian  

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, lokasi 

penelitian dilaksanakan di TPA  Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. 

Pemilihan tempat ini karena TPA Sekar Nagari merupakan salah satu 

Pendidikan Anak Usia Diniyang menanamkan jiwa konservasi sejak dini, 

terdapat extra time field trips, musik, tari, dan bahasa inggris, sehingga,  

diminati oleh orangtua untuk menitipkan anaknya, hal ini terbukti setiap 

tahun dalam penerimaan siswa baru jumlah pendaftar meningkat atau 

seimbang dengan anak yang keluar dan yang masuk. Pada Tempat Penitipan 

Anak Sekar Nagari terdapat kurikulum yang memadukan antara kurikulum 

yang langsung dari Dinas Pendidikan dengan kurikulum TPA Sekar Nagari, 

sehingga muatan ketrampilannya lebih banyak dari lainnya. Alamatnya di 

Kompleks Joglo Unnes, Sekaran. Gunung Pati  Semarang. Telp 
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02470453266.  Terdapat 3 program PAUD yaitu ;(1) Kelompok bermain, 

(2) Taman kanak-kanak, (3) Taman Pengasuhan Anak. Sudah terdapat 

fasilitas yang cukup kumplit, berupa; ruang kelas yang bersih dan nyaman, 

taman bacaan, ruang UKS, taman bermain yang lengkap dan asri, alat 

peraga dan alat bermain edukatif, ruang tidur terpisah putra-putri yang 

nyaman dan bersih, area parkir mobil dan motor untuk penjemput, 

konsultasi psikolog, dokter, terdapat pendidik yang sesuai bidangnya juga 

pengasuhnya, terdapat kamar mandi, toliet, tempat wudhu yang mudah 

dijangkau untuk anak PAUD.  

 

3.3. Fokus Penelitian 

Untuk membahas secara lebih rinci mengenai permasalahan dalam 

penelitian ini maka ditetapkan fokus penelitian untuk memperjelas arah 

dan tujuan yang akan dibahas. Dari ketiga program PAUD di PAUD Sekar 

Nagari, yaitu program kelompok bermain, Taman Kanak Kanak dan 

Tempat Pengasuhan Anak.Peneliti memilih pada program Tempat 

Penelitian Anak. Dalam penelitian ini terdapat satu fokus penelitian yaitu 

motivasi orangtua menitipkan anaknya dan faktor pendukung dan 

penghambatnya di Taman Penitipan Anak di Pendidikan Anak Usia dini 

Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang. 

3.4.Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang 

akan diteliti. Dalam hal ini subjek penelitiannya adalah orang yang 
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mengetahui, berkaitan langsung dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan 

yang diharapkan dapat memberi informasi secara jelas dan tepat 

pemilihan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, dengan 

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya.  Maka orang tua, pengasuh 

dan kepala sekolah merupakan subjek yang akan dikaji. Secara lebih rinci, 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah individu orang tua yang 

menitipkan anaknya, kepala sekolah dan pengasuh ditempat penitipan 

anak Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang.  

Teknik pengambil subjek penelitian menggunakan teknik simple 

random sampling. Teknik simple random sampling adalah teknik 

pengambilan anggota sampel dari sejumlah subjek dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam sejumlah orang tua yang ada. 

Peneliti mengambil 12 subjek utama dari orangtua 27 peserta didik. 

Subjek penelitian dimanfaatkan dalam rangka pengumpulan data 

penelitian yang dilakukan melalui kegiatan penelitian guna memperoleh 

data  motivasi orangtua menitipkan anaknya di Taman Pengasuhan Anak. 

Subjek penelitian berjumlah 14 orang,  terdiri dari 12 orang tua yang 

anaknya dititipkan di TPA PAUD Sekar Nagari, 1 kepala sekolah dan  1 

pengasuh TPA PAUD Sekar Nagari.  

3.4.Sumber Data 

Data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan 

data sekunder.  
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3.4.1. Data Primer 

Menurut Moleong, (2009 : 157) data primer merupakan data yang 

diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan melibatkan subjek 

penelitian dan ditambah adanya informan. Data ini diperoleh melalui 

wawancara atau pengamatan langsung berperan serta yang merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiaan melihat, mendengar dan bertanya. Data utama 

tersebut dapat berupa  kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan 

dicatat melalui perekaman video/audio tipe, pengambilan foto atau film. 

Data primer akan diambil dari hasil wawancara dengan sampel (orang tua , 

pengajar dan pengelola peserta serta observasi terhadap peserta didik)  

Namun yang paling utama adalah hasil wawancara dari orang tua.  

 

3.4.2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tindakan atau data itu 

diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber baku 

dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi 

(Moleong, 2009: 159) data sekunder meliputi : data mengenai kurikulum 

sekolah, fasilitas PAUD, jumlah peserta didik, buku ajar/ dan kegiatan-

kegiatan PAUD.  

3.5.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

: wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi.  
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3.5.1. Wawancara 

Menurut Moleong (2007 : 186), wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe), 

yang memberikan jawaban pertanyaan itu. Teknik wawancara digunakan 

untuk menunjang informasi mengenai peran pendidik dalam pemberian 

stimulasi dini untuk meningkatkan perkembangan sosial anak usia dini.  

Teknik wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang utama 

dalam penelitan ini, karena informasi yang diperoleh dapat lebih mendalam. 

Sebab peneliti mempunyai peluang untuk dapat berinteraksi langsung dengan 

subjek/ orang tua yang menitipkan anaknya di tempat Penitipan Anak Sekar 

Nagari.  

Macam-macam wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009 : 

319) adalah sebagai berikut :  

3.5.1.1. Wawancara tersruktur (Structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. 

3.5.1.2. Wawancara semistruktur (Semictured interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. 
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3.5.1.3. Wawancara tak terstruktur (Unstructured interview) 

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur (structured interview). Dimana pendoman wawancara sudah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sebelum penelitian terlebih dahulu 

mempersiapkan garis besar pertanyaan yang menyangkut hal-hal pokok 

sebagai pedoman pelaksaan.   

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan dan apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang 

responden yang lebih mendalam. Jadi dengan wawancara peneliti pada 

nantinya akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterpresentasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

ini tidak ditemukan melalui observasi.  

Pada penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dan 

terarah dengan pendidik di TPA  Sekar Nagari yang dilaksanakan pada 

tanggal 12 – 13 mei 2014, pelaksaan wawancara setelah proses pembelajaran 

TK dan KB selesai. 

Pendidik dan pengasuh dilaksanakan tanggal 3 Februari, 4 Februari, 5 

Februari dan 9 Mei. Orang tua peserta didik  dilaksanakan pada tanggal 26 

Mei sampai 13 Juni 2014. Wawancara pertama dilaksanakan di kampus Fe 
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Unnes di ruang Ibu Lyna Latifah selaku dosen FE, wawancara  kedua di 

kantor Ibu Woro, wawancara ketiga di kantor Ibu Lyna  Rahma, pelaksanaan 

wawancara dilakukan pada siang hari pada jam istrirahat pukul 11.00 sampai 

12.00. topik yang menjadi bahan wawancara adalah seputar apa saja motivasi 

orang tua menitipkan anaknya di TPA Sekar Nagari dan  faktor yang menjadi 

pendukung juga penghambat orang tua menitipkan anaknya.  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara langsung dan terarah, artinya dalam melakukan wawancara 

dengan subjek penelitian, peneliti mengarahkan subjek untuk dapat 

memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan penelitian 

ini dan tidak menyimpang atau melebar ke hal lain yangsekiranya dapat 

menimbulkan bias dari data yang diperoleh. 

3.5.2. Observasi  

Menurut Moleong (2002 : 101 ), observasi atau pengamatan adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini 

menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda , 

situasi atau perilaku. Data observasi berupa keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situai sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. 

Data ini diperoleh melalui pengalaman lapangan. (Nasution, 1998;59) dalam 

proses pembelajaran dan insteraksi orang tua dan pengasih/pendidik. 

Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan 

terbuka yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek dengan sukarela 
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memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang 

terjadi dan mereka menyadari ada orang lain yang mengamati mereka.  

Kegiatan observasi dilakukan di TPA  Sekar Nagari UNNES 

Semarang  untuk mengamati kondisi TPA PAUD Sekar Nagari yaitu 

gambaran mengenai keadaan fisik TPA, susanan di dalam TPA dalam 

proses pembelajaran dan pengasuhan, kebersihan, interaksi antara guru 

dengan anak didik, hubungan anak dengan guru dan fasilitas yang tersedia 

di TPA  Sekar Nagari UNNES yaitu gambaran mengenai perlengkapan 

belajar dan sarana bermain. Kegiatan obervasi juga dilaksanakan di rumah 

orangtua dengan mengamati kondisi rumah yaitu gambaran  mengenai 

suasana di dalam rumah, kebersihan rumah, hubungan antar orang tua 

dengan anak, perhatian dan fasiltitas yang diberikan para orangtua . 

kegiatan observasi juga dilakukan di kantor para orang tua bekerja untuk 

mengetahui gambaran mengenai  kondisi kantor, yaitu mengetahui suasana 

kantor, kebersihan kantor, hubungan para orang tua dengan rekan 

kerjanya, hubungan orang tua dengan anak saat orang tua dikantor dan 

anak di TPA, jadwal kesibukan orang tua dalam bekerja. Alasan 

menggunakan teknik observasi adalah untuk memperkuat data.  

3.5.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik 

dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data 

mengenai berbagai hal yang dibutuhkan dengan sumber data berupa catatan, 

biografi, sejarah kehidupan,buku laporan, gambar, tulisan dan foto.  
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Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh  data atau 

informasi resmi yang terkait dengan situasi kehidupan sosial budaya dan alamiah 

yang mendukung terbentuknya TPA Sekar Nagari. Data yang diminta yaitu 

terkait dengan data peserta didik, data pengasuh, data pendidik, data struktur 

organiasi, dokumen dan sebagainya. 

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007 : 217 ) ada beberapa 

alasan dari pengamatan dokumentasi, yaitu ;  

a. Dokumentasi dan record digunakan keran merupakan sumber yang stabil, 

kaya, dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti suatu pengujian. 

c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif keran sifatnya 

alamiah, sesuai denag konteks, lahir, dan berada dalam konteks. 

d. Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari 

dan ditemukan. 

e. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Studi dokumentasi sangat diperlukan dalam penelitian sebagai produk 

nyata yang dapat memberikan jawaban objektif tentang keberadaan yang 

sesungguhnya. Selain itu, data tersebut digunakan sebagai bahan trianggulasi 

dan member check terhadap kebenaran dari keterangan responden. 

Dalam penelitian ini, peneliti mencari bahan-bahan sumber data-data 

dokumentasi yang ada di TPA PAUD Sekar Nagari berupa data-data mengenai 
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sususan organisasi, data ketenagaan, identitas orangtua, identitas anak yang 

berkaitan dengan tema Motivasi orangtua menitipkan anaknya di TPA Sekar 

Nagari. 

Tujuan pendokumentasian adalah untuk memberikan bukti yang riil yang 

berupa visualitas gambar tentang hal-hal yang berkaitan dengan motivasi orang 

tua menitipkan anak.  

 

3.5.4. Keabsahan Data  

Keabsahan data dilakukan untuk meneliti kreadibilitasnya, yaitu 

menggunakan teknik trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong,2002 :178).  

Denzin (1978) membedakan dalam 4(empat) macam triangulasi, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang diketahuinya. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan tinggi, orang berada atau pemerintah. 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dicapai dengan dua cara yaitu 

: 1) membandingkan keadaan dan perspektif subjek penelitian dengan 

berbagai pendapat dan pandangan dari orang yang berada disekitarnya, 

2) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.  

2. Triangulasi Metode, menurut Patton (1987) dalam Moleong (2002:178)  

terdapat2 (dua) strategi, yaitu :  

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang 

sama. 

3. Triangulasi Peneliti, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.. Teknik 

triangulasi dengan memanfaatkan penyidik atau peneliti lain dalan 

penelitian ini, adalah memanfaatkan peneliti lain (pengamat yang lain) 

untuk mengurangi kemencengan atau penyimpangan data dari hasil 

pengamatan atau wawancara.  

4. Triangulasi Teori, adalah membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang ditemukan oleh para 

pakar ilmu sosial.  
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Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber  . 

Pemilihan trianggulasi  sumber dipilih karena banyak data yang diperoleh 

melalui wawancara, sehingga keabdahan data dari keterangan yang telah 

diperoleh  dari informan perlu diuji ulang (dibandingkan)  keterangan yang 

diberikan  pendidik dan pengasuh TPA dengan mewawancarai informan 

yang lain (orang tua peserta didik yang menitipkan anaknya).   

3.5.5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan, maka proses 

selanjutnya adalah menganalisis data. 

Kegiatan analisis data melalui beberapa tahap. Yaitu : 

1. Tahap  Reduksi Data  

Mereduksi data menurut Sugiyono (2012.247) yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan data pada hal-hal penting, 

dicari tema dan polanya.  

Pada tahan ini peneliti memusatkan penelitian pada data lapangan 

yang terkumpul, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian maupun 

fokus penelitian tentang motivasi orangtua penitipkan anak di Tempat 

Penitipan Anak Sekar Nagari yaitu pertimbangan apa yang diungkap 

orangtua anak. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti 

menentukan derajat relevansi dengan maksud penelitian selanjutnya, data 

yang terpilih disederhanakan dengan mengklasifikasikan data atas dasar 

tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk 

merekomendasikan data tambahan. 
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2. Tahap Penyajian Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi tentang 

motivasi orangtua penitipkan anak di taman pengasuhan anak sekar nagari 

Universitas Negeri Semarang. Melalui bentuk teks naratif agar dapat 

diperoleh penyajian data yang lengkap dari hasil pengumpulan data 

mengenai informasi yang diberikan dari informan.  

3. Tahap Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap kata yang 

muncul dari data yang diperoleh  dari informan orang tua Anak dengan 

cara mengklasifikasikannya kembali pada kesempatan lain dengan 

melibatkan guru dan pengelola Taman Penitipan Anak. 

Ketiga tahapan dalam penelitian ini, berlangsung secara simultan, oleh 

karena itu teknik bongkar pasang dalam menyusun laporan hasil penelitian 

ini terpaksa dilakukan jika ditemukan fakta atau pemahaman baru yang 

lebih akurat. Data yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan 

maksud penelitian akan disampingkan. 
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Tiga hal utama menurut Miles dan Huberman (1992 :20-21) dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Proses Analisis Data (Miles dan Huberman 1992: 20-21) 

 

Reduksi data Simpulan/ verifikasi 

Pengumpulan Data Penyajian data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Hasil Penelitian 

4.1.1. Lokasi  Penelitian TPA Sekar Nagari UNNES  

Lokasi penelitian ini adalah TPA Sekar Nagari Unnes yang ada di 

komplek joglo Unnes Sekaran Gunungpati Semarang. TPA Sekar Nagari 

adalah salah satu program dari PAUD Sekar Nagari. PAUD Sekar Nagari 

Unnes Semarang memiliki luas tanah +_ 150 m. Jenis bangunan yang 

meliputi (TPA, KB, TK)  Berupa gedung baru yang bekerjasama dengan 

BNI (bukan bangunan tradisional). Batas sekolah dikelilingi oleh Kampus 

FE (Fakultas Ekonomi) dan joglo untuk kegiatan para mahasiswa Unnes. 

Lokasi TPA Sekar Nagari sangat strategis dan dekat dengan karyawan 

yang bekerja di Unnes maupun penduduk warga Sekaran-Banaran. 

Dengan dengan jalan raya namun tidak disamping persis jalan raya. 

Lingkungan yang banyak pepohonan membuat TPA Sekar Nagari Terasa 

Sejuk dan nyaman.  Lokasi TPA berada di lingkungan kampus UNNES. 

4.1.2. Sejarah Berdirinya TPA Sekar Nagari 

Bermula dari tawaran Block grant 2007 diknas provinsi untuk 

BKOW (diberi jatah 5 untuk mendirikan PAUD ). HWK (himpunan 

wanita karya) provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu anggota 

organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW, mengambil bagian 1 

dengan merintis taman pengasuhan anak (TPA) bekerja sama dengan 



 

 

61 

Puasat Studi Wanita  UNNES (dalam hal ini dikelola Ibu Atiek Zain 

mewakili HWK dab PSW unnes) , TPA tersebut diberi nama Taman 

Asah, Asuh Sekar Nagari , yang bertempat dibelakang lapangan 

basket FIK ,UNNES. 

Melalui persiapan (mencari tempat di kampus UNNES, izin 

Rektor UNNES, mencari pengasuh, menyiapkan sarana prasarana, 

publikasi lewat leaflet, dsb), maka pada tanggal 17 Agustus 2007 TPA 

Sekar Nagari dibuka (belum secara resmi). Pembukaan secara resmi 

dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2007, dihadiri oleh pengurus 

BKOW (Ibu Dra.Atiek Zain), PWS UNNES (Dr.Lisdiana, Drs Amin 

Yusuf, Dra. Widowati Wahyono), dan tamu undangan lain. 

Anak didik yang dititipkan pada saat itu masih sedikit, sekitar 5 

anak dengan 2 pengasuh yaitu Sri Reheki A.Md. (memiliki sertifikikat 

pelatihan PAUD) dan Tita arfania (mahasiswa Tata Boga smt 8). 

Untuk SDM (pengurus, pengelola, dan pengasuh) TPA Sekar Nagari 

tidak merasa kesulitan karena di UNNES banyak tenaga ahli yang 

relevan dengan PAUD, yaitu Jurusan PG PAUD SI, Jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat (ada dokter, psikologi), dan Prodi Tata Boga.  

Seiring berjalannya waktu, TPA Sekar Nagarai mulai dikenal 

masyarakat Unnes, anak didiknya bertambah, rentag usia bervariasi 

mulai dari usia 3 bulan sampai 4 tahun, sehingga kami harus 

memikirkan untuk membuka kelompok bermain (KB) pada tahun 

ajaran baru 2009, dengan jumlah sekitar 10 anak. Sebagai pendidik 
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KB kami mengambil tenaga dari mahasiswa S1 PG PAUD, yaitu ibu 

Titik Khomsatun, dibantu oleh ibu oleh ibu Sri Setiyo Rahayu dan ibu 

Anik Setyoningsih. Pengasuhnya juga bertambah yaitu mbak Dewi, 

mbak Narti, dan mbak Mus, yang kesemuanya warga belakang TPA 

Sekar Nagari) dan mbak Wulan, mbak Zula, ibu Pri dan mbak Fani. 

Tenaga administrasi dan pengasuh yang ada saat ini adalah mbak rara, 

mbak ratna dan mbak Yayuk, yang semunya adalah lulusan dari S1 

PAUD UNNES.  

Kendala yang dialami adalah ruang tidak mencukupi secara 

ideal (karena bertambahnya anak didik) bahkan kadang-kadang kami 

harus menolak karena keterbatasan tempat dan pengasuh. Misalnya 

saat ini kami dititipi bayi berusia 40 hari, hal ini berarti kami butuh 

pengasuh khusus serta butuh kulkas untuk menyimpan ASI. Saat ini 

kami melebarkan sayap keluar ruangan samping gedung TPA untuk 

pembelajaran KB, kelas Aktif (2-3) dan kelas Hebat (3-4) karena 

mereka terganggu dengan adik-adik siswa TPA yang ingin ikut duduk 

bersama mereka. Selain itu, kendala kami adalah tempat yang agak 

jauh terpencil dengan lingkungan yang kurang kondusif untuk 

pembelajaran anak usia dini.  

Namun kami cukup punya harapan bahwa Bapak Rektor, lewat 

kepala LP2M (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ) UNNES 

berjanji akan mencarikan tempat yang lebih representatif, apakah hal 

ini akan dibangunkan gedung baru ataukah akan menempati gedung 
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yang lain yang lebih memadai. Kami  sangat berharap untuk segera 

berakhir. 

Sisi positif atau yang membanggakan kami adalah hampir 

seluruh orang tua menitipkan putra-putrinya di PAUD Sekar Nagari 

sangat senang dan merasa tertolong dengan kehadiran PAUD Sekar 

Nagari. Hal ini kami ketahui lewat pembicaraan langsung melalui 

wawancara secara langsung.  

Harapan kedepan, PAUD Sekar Nagari akan menjadi 

berkembang dan maju dengan uluran tangan Dharma Wanita 

Persatuan UNNES untuk ikut ambil bagian dalam menangani PAUD 

Sekar Nagari secara profesional. PAUD Sekar Nagari UNNES 

sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk anak usia dini tentu 

mempunyai struktur organisasi. Berikut struktur organisasi PAUD 

Sekar Nagari Unnes Semarang.  

4.1.3. Keunggulan TPA Sekar Nagari UNNES 

Keunggulan dari Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut 

a. Kegiatan Terintegrasi Di Semua Sentra 

Rasio perbandingan guru dan siswa disetiap sentra adalah 1 : 

10, Sedangkan rasio pengasuhan setelah proses pembelajarn TK dan 

KB selesai adalah 1: 5.  tujuannya “untuk menjamin anak didik betul-

betul teramati dan teratasi setiap kegiatannya”, sistem “Moving Class” 

sebagai sistem pembelajaran yang sudah lama diterapkan di Eropa 
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karena Moving Class melatih anak untuk mandiri, bisa menentukan 

pilihan dan bertanggung jawab. Pendekatan pembelajaran : bermain 

sambil belajar (otak kanan centris). Metode pembelajaran memalui 

pendekatan BCCT, yang sangat memperhatikan ruang gerak anak (7 

meter persegi setiap anak) dan penataan lingkungan main.  

b. Metode pengasuhan Anak Usia Dini Di Sekar Nagari UNNES 

Di TPA Sekar Nagari model pengasuhan menggunakan 

pendekatan beyond Centres and circle time (BCCT). Suatu pendekatan 

dalam penyelenggaan Pendidikan Anak Usia Dini, metode ini 

menciptakan anak untuk setting pembelajaran yang merangsang anak 

untuk aktif, kreatif dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya 

sendiri (bukan sekedar mengikuti  perintah, meniru dan menghafal). 

Merupakan pengembangan dari pendekatan Mentessori, High Score, 

Head Star and Training (CCCRT) Florida, USA dan dilaksanakan di 

Creative Pre School Florida, USA selama lebih dari 33 tahun, baik 

untuk anak normal ataupun untuk anak yang berkebutuhan khusus. 

Dengan metode pendekatan BCCT anak dapat belajar dengan bermain, 

pendidik tidak memaksakan anak untuk memilih permainan pada saat 

pembelajaran, pendidik hanya memberikan pengarahan pada anak dan 

anak akan mengembangkannya sendiri sesuai dengan kreatifitas 

mereka. 

Di TPA Sekar Nagari anak mampu mengeksplorasi setiap 

kegiatan yang diberikan oleh pendidik, karena tidak ada aturan untuk 
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anak harus selalu mengikuti pengasuh. Didukung dengan adanya 

delapan sentra yang ada di PAUD Sekar Nagari yang meliputi: sentra 

Peran, sentra Balok, sentra persiapan, sentra bidang, sentra seni, sentra 

olah tubuh, sentra balok. Sentra perpusatakaan, sentra alam, 

menunjang anak untuk selalu aktif dan kreatif bereksplorasi 

bereksperimen tentang dunia di sekitarnya dalam rangka membangun 

pengetahuan diri sendiri, pengetahuan fisik, pengetahuan logika-

matematika dan pengetahuan sosial. 

c. Visi, Misi dan Tujuan TPA Sekar Nagari UNNES 

Visi didirikannya TPA Sekar Nagari yaitu terwujudnya generasi 

bangsa yang sehat, unggul, dan berkarakter yang didasari oleh iman 

dan taqwa,  memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, terampil, serta 

memiliki pengetahuan, berwawasan yang baik sebagai wujud 

penanaman konservasi sejak dini. 

Sedangkan Misi dari TPA Sekar Nagari UNNES adalah 

menanamkan Akhlakul Karimah sejak dini, menanamkan kemandirian 

anak, melatih anak bersosialisasi, mengembangkan sikap kritis, kreatif, 

dan inovatif, menanamkan jiwa konservasi sejak dini. 

Tujuan TPA Sekar Nagari unnes adalah (1) memberikan 

fasilitas layanan pengasuhan anak sejak usia dini di lingkungan 

kampus secara aman, edukatif, dan sehat, (2) menjadikan fasilitas 

layanan pengasuhan anak usia dini sebagai tempat untuk kemandirian 
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dan disiplin anak, dan (3) menjadikan fasilitas layanan pengasuhan 

anak usia dini sebagai arena sosialisasi dan layanan kesehatan anak. 

d. Fasilitas TPA Sekar Nagari UNNES 

Fasilitas ini merupakan salah satu aspek pendukung yang dapat 

memperlancar proses pembelajaran dan penunjang pendidikan juga 

pengembangan pengetahuan anak.  Dari hasil observasi yang dapat 

diketahui sarana prasaranya yang terdapat pada PAUD Sekar Nagari 

adalah sebagai berikut :  

1) Ruang Guru 

Ruangan ini merupakan ruangan khusus yang disediakan oleh 

pihak sekolah untuk pendidik. Di dalam ruangan ini terdapat tiga 

meja dan tiga kursi. Dua kursi untuk pendidik dan satu untuk 

administrasi. Ruangan ini mempunyai luas 40.25 m
2
. 

2) Ruang sentra  

Ruangan ini merupakan ruangan belajar anak sekaligus sebagai 

tempat main untuk anak-anak TPA (Taman Pengasuhan Anak). Di 

TPA PAUD Sekar Nagari terdapat 6 sentra untuk belajar anak, 

antara satu sentra dengan sentra yang lain dibatasi dengan 

lemari/rak buku. Di dalam ruangan ini disediakan karpet sebagai 

tempat belajar bagi anak. Selain itu juga terdapat berbagai media 

sesuai dengan sentra masing-masing sebagai penunjang kagiatan 

belajar mengajar. Di dalam ruangan ini juga terdapat meja sebagai 

tempat belajar anak, selain itu di dalam ruangan ini juga terdapat 
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papan tulis, rak , dan papan hasil karya anak untuk  menempelkan 

hasil karya setiap anak. Selain itu, fasilitas seperti kipas angin, 

tempat cuci tangan, lap, sapu, dan tempat sampah untuk 

mengajarkan anak bagaimana menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan sejak dini. Alat peraga pada setiap sentra disesuaikan 

dengan tiap jenis sentra.  

3) Ruang Tidur 

Ruangan ini merupakan ruangan yang digunakan untuk tempat 

tidur anak pada waktu siang hari. Ruangan ini terdapat dua ruangan 

tidur yaitu putra dan putri, satu ruangan luasnya 80 m
2
. Antara 

anak laki-laki dan perempuan dipisah. Pada setiap ruangan terdapat 

kasur , bantal, boneka, lemari untuk tempat menyimpan barang, 

satu anak mendapat satu lemari, terdapat kipas angin dan lemari 

untuk menyimpan buku dongeng.  

4) Ruang dapur 

Ruang ini merupakan ruang dapur yang digunakan oleh TPA 

sekar Nagari untuk tempat memasak dan menyimpan makanan, 

minuman, peralatan makan dan minuman. Ruangan ini mempunyai 

luas 40,50 m
2
. 

5) Taman sekolah 

Taman ini terdapat di depan gedung sekolah. Tempat ini 

digunakan sebagai sarana bermain untuk anak pada waktu 

istrirahat. Kondisi taman sekolah ini bersih, dan sejuk karena 
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terdapat beberapa pohon yang tumbuh  disekitar taman dan 

tanaman.  Didalam taman terdapat berbagai jenis alat bermain bagi 

anak. Anak juga melakukan permainan outbond di dalam taman. 

Selama anak dititipkan anak tidak dapat keluar dari taman. 

Terdapat pagar untuk membatasi anak agar aman dalam bermain di 

taman.  

6) Lapangan upacara  

Lapangan upacara ini selalu digunakan untuk acara upacara  

rutin setiap hari Senin, maupun pada hari-hari tertentu dan untuk 

baris setiap pagi sebelum KBM berlangsung.  

7) Kamar mandi 

Di TPA Sekar Nagari Unnes  tidak ada perbedaan WC guru 

dan anak. Hanya dibedakan WC putra dan putri. Luas ruangan ini 

19 m
2
. 

8) Tempat wudhu 

Ruangan ini digunakan untuk wudhu guru dan anak, luas 

tempat wudhu 50 m
2
. 

9) Ruang TPQ 

Ruangan ini digunakan sebagai tempat TPQ bagi anak pada 

waktu sore. Ruangan ini terletak di sebelah sentra balok. Ruangan 

ini terdapat alat peraga sholat seperti mukena, sajadah, peci, Al-

qur‟an, hiasan dinding bergambar huruf hijaiyah dan buku  IQRO. 
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Gambar 1.  Alat peraga dalam sentra TPQ yang sekaligus 

merangkap dengan ruang sentra ibadah 

10) Ruang tunggu  

Ruangan ini digunakan untuk orangtua menunggu anak saat 

menjemput namun belum selesai proses pembelajaran. Ruangan ini 

juga digunakan sebagai ruang tunggu anak-anak sebelum mereka 

dijemput oleh keluarganya. 

11) Tempat parkir 

Tempat parkir ini merupakan tempat parkir guru, karyawan, 

ataupun tamu yang berkunjung ke PAUD sekar nagari, letaknya di 

sebelah barat PAUD.  

Penggunaan alat permainan edukatif outdoor, biasanya 

digunakan pada jam istrirahat, setelah anak menyelesaikan 

penugasan yang diberikan guru, pada waktu sebelum bel masuk 

dan pada saat anak menunggu jemputan orang tua. Anak-anak 

menggunakan alat permainan secara bergantian 

Sumber : Dokumen PAUD Sekar Nagari Tahun 2013/2014 
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e. Proses Kegiatan Pembelajaran di TPA PAUD Sekar Nagari  

Proses pembelajaran di PAUD Sekar Nagari di mulai dari kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan untuk anak yang 

mengikuti TPA ditambah dengan kegiatan tidur siang, mengaji, mandi 

dan bermain kembali setelah proses pembelajaran di PAUD (KB dan TK) 

sampai pukul 16.00 wib .  Dalam  proses pembelajaran diharapkan 

seorang pendidik harus pintar dalam memilih materi yang bisa menarik 

anak agar tetap fokus pada anak saat pembelajaran langsung. Proses 

pembelajaran secara umum berlangsung selama 120 menit. Dimulai dari 

pukul 07.00 wib hingga 10.00 wib. Dengan pembagian waktu 30 menit 

untuk pembukaan, 60 menit untuk pelaksanaan dan 30 menit untuk 

penutup (istirahat makan dan evaluasi/ penilaian).  Kemudian dalam 

proses pengasuhan untuk anak TPA dilakukan setelah proses 

pembelajaran pada pukul 10.00 wib, pukul 11,00 Wib anak-anak tidur , 

pukul  13.00  wib menonton video education, pukul 14.00 wib mengaji, 

pukul 15.30 wib jadwalnya anak membersihkan diri. Kemudian 16.00 wib 

waktunya anak dijemput orangtuanya. diharapkan seorang pengasuh 

mempunyai kesabaraan dan ketelatenan dalam mengasuh anak-anak yang 

dititipkan. Menganggap anak TPA seperti anaknya sendiri, mempunyai 

perhatian dan bertanggung jawab dalam waktu pengasuhan.  
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4.1.3. Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari Unnes 

4.1.3.1.Susunan Organisasi TPA Sekar Nagari  

 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi PAUD Sekar Nagari 

STRUKTUR KEPENGURUSAN  

PAUD SEKAR NAGARI UNNES 

PERIODE 2012-2015 

 

Pelindung   : Rektor Universitas Negeri Semarang 

  

Pengarah   : Pembantu Rektor 1 

   Drs. Agus Wahyudin, M.Si. 

   Pembantu rektor II 

   Drs.Wahyono,M.M. 

   Pembantu Rektor III 

  Dr. Marzuki, M.Pd 

  Pembantu Rektor IV 

  Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. 

Penanggungjawab  : Ketua Dharma Wanita Indonesia UNNES 

    Ny.Hj. Sri Hapsariningsih R.sudijono SA, S.Pd. 

   Dra. Hj. Atiek Zahrulianingdyah, M.Pd. 

Ketua    : Ketua Bidang Pendidikan Dharma Wanita 

Persatuan UNNES 

    Dr . Ny. Titi Prihatin DYP Sugiharto, M.Pd 

Sekretatis   : Dr. Ny. Isti Hidayah Wiyanto, M.Pd. 

     Dra. Ny. Hj. Ratna Handayani Samsudi, M. Pd. 

Bendahara   : Ny. Rakhmawati Agus Wahyudin, M.Pd. 

     Ny. Karniti Martono 

Koordinator TPA : Dra. Ny. Hj. Widowati Wahyono, M.Pd. 

    Dra Ny. Hj. Dwi Yulianti Anwar Haryono, M.Si. 

Koordinator KB : Dra. Lita Latian, S.H.,M.H. 

    Diana, S.PD.,M.Pd. 

Bidang-bidang : 
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Kesehatan & Gizi  : Dr. Arulita Ika Fibriana Azam, M.Kes. (epid) 

    Dra. Ny. Hj. Wahyuningsih Sunarko, M.Pd. 

Kurikulum   : Edi Waluyo, M.Pd. 

     Ali Formen, S.Pd.,M.Pd. 

Psikologi   : Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S.Psi., M.A. 

Sarana Prasarana  : Ir. Ny. Hj. Winarni Pratjojo, M.Si. 

    Dra. Ny. Agnes Nunuk Harini Totok Sumaryanto 

Humas   : Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si. 

    Dra. Ny. Margunani Suwito, M.Pd 

Pengasuh    : Rara 

Yayuk 

 Nana  

Anik Setyoningsih 

Ratna 

Sumber : Dokumen PAUD Sekar Nagari tahun 2013/1014 

 

4.1.3.2.Proses kegiatan Pembelajaran di TPA Sekar Nagari Kegiatan anak 

di TPA sudah diatur sebagai berikut : 

a) Kegiatan penyambutan , kegiatan ini merupakan transisi anak dari 

rumah untuk melakukan kegiatan pembelajarn di TPA. 

b) Kegiatan anak bermain bebas 

c) Kegiatan anak di sentra bermain  

Kegiatan ini dilakukan bersama pendidik mencakup ; 

i. Penataan lingkungan bermain 

ii. Pijakan sebelum bermain 

iii. Pijakan selama bermain 
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iv. Pijakan sesudah bermain atau mengingat kembali setelah 

bermain (recalling), dan 

v. Membereskan/merapikan kembali 

d) Makan bersama 

e) Tidur siang/istrirahat 

f) Mandi sebelum pulang ke rumah 

g) Kegiatan untuk menyerahkan anak kepada orangtua 

Kegiatan pembelajaran anak di TPA Sekar Nagari didahului 

dengan program kegiatan PAUD yang dimulai dari pukul 08.00 wib 

sampai 10.30 wib berupa progam KB dan TK.  

Tabel 2 

Jadwal Kegiatan TPA Sekar Nagari 

NO JAM JADWAL 

KEGIATAN 

KETERANGAN 

1.  08.00-08.15 

wib 

Kegiatan Awal Anak berbaris-baris di 

luar kelas, tanya jawab 

secara bergantian dengan 

pendidik, kemudian anak 

masuk kelas. 

2. 08.15-15-08.30 

wib 

Kegiatan inti Anak berbaris-baris di 

luar kelas, tanya jawab 

secara bergantian dengan 

pendidik, kemudian anak 
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masuk kelas. 

3. 08.30-10.00 

wib 

Istrirahat Kegiatan cuci tangan 

secara bergantian 

didampingi oleh pengasuh 

dan pendidik. Minum air, 

proses pembelajaran 

sesuai dengan Rencana 

kegiatan harian yang telah 

disiapkan sebelumnya dan 

masuk 

4. 10.00-11.30 Makan siang Cuci tangan untuk 

mempersiapkan makan. 

Berdo‟a sebelum makan, 

makan bekal. 

5. 11.30-12.00 Transisi Untuk anak yang tidak 

mengikuti KB dan TK 

pulang, untuk anak TPA 

istrirahat bermain bebas. 

6. 12.00-14.00 Istrirahat Tidur siang 

7. 14.00-15.00 Proses 

pembelajaran 

agama Islam 

Mengaji : hafalan surat, 

hafalan do‟a-doa dan 

solawat 

8. 15.00-15.30 Kegiatan akhir Menunggu jemputan 
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orang tua sambil 

menonton video 

pembelajaran dan bermain 

bebas 

 

. Sumber : Observasi 

 

4.2. Data Orangtua  

Tabel 3 

Data OrangTua Peserta TPA (Informan)  

TPA Sekar Nagari UNNES 

NO Nama Orangtua Usia Pendi

dikan 

Pekerjaan Nama Anak 

1.  Lyna Rahma Yulianty 33 S1 PNS non Guru Anindya Putri 

Maharani 

2. Lingga Kurniawati  28 S1 Dosen Akbid Hasna Ibnaty Zalfa 

3. Lyna Latifah  35 S2 Dosen FE Ahza Fahmi 

4. Titik kurniawati 34 S1 Dosen Akbid Fuadi Kurnia Nizam 

5.  Woro Hanni  33 D3 Tenaga 

administrasi 

Akbid 

Bagus Hari Pratama 

6. Ismi Trisnawati 32 S1 Guru PNS  Radytia Fakhruzaki 

7. Sumariatul Faizah 35 SMA Cleaning Servis Muhammad 

berhanudin 

8. Anindya ardiansari 34 S2 Dosen FE 

UNNES 

Ryuga Arvael Anindira 

9. Dwi Endah K. 38 S1 Karyawan unnes Husna Elvira 
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10. Saepul Imam 32 S1 Guru PNS  Fuadi Kurnia Imam 

11. Endang Kurnia  33 S2 Karyawan 

UNNES 

Nayla Safira 

12. Siswoyo  38 S1 Polri  Husna ibnaty 

Sumber : observasi 

4.2.3.1.Karakteristik Informan 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 pendidik, 1 orang 

pengasuh sebagai informan pendukung dan 5 orangtua sebagai 

informan utama. 

4.2.3.1.1. Yayuk 

Yayuk merupakan  pendidik di PAUD Sekar Nagari dan 

merangkap sebagai pengasuh di TPA Sekar Nagari.  Yang saat 

ini sedang menjadi Kepala Sekolah sementara menggantikan ibu 

Anik yang sedang cuti hamil. Pendidikan terakhirnya adalah S1 

PAUD UNNES. 

4.2.3.1.2. Anik  

Kepala sekolah di PUAD Sekar Nagari sekaligus pengasuh 

di TPA Sekar Nagari, pendidikan terkakhir S1 UNNES. Sudah 

lebih 4 tahun bekerja di Sekar Nagari.  

4.2.3.1.3. Lyna Rahma Yulianty 

Informan yang bernama Ny Lyna Rahma Yulianti berumur 

33 tahun, pendidikan terakhirnya adalah S1, mempunyai anak yang 

dititipkan di TPA Sekar Nagari bernama Anindya Puteri Maharani, 

yang biasa dipanggil Nindya. Pekerjaan sehari-harinya adalah 
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sebagai karyawan UNNES dibagian kemahasiswaan. Beliau 

bekerja mulai pukul 08.00 sampai 16.00, suaminya juga 

mempunyai jam kerja yang sama, sehingga jika siang tidak dapat 

mengasuh anaknya. Untuk itulah dengan kesipukan Ibu Lyna dan 

suaminya sehingga sepakat untuk menitipkan anaknya di TPA. 

Sebelum anaknya dimasukkan di TPA sekar Nagari sempat di asuh 

oleh pembantu 2 kali dan pada saat diasuh oleh pembantu yang 

nomor dua juga anak paginya di sekolahkan di PAUD dekat 

rumahnya. Namun karena dari rumah ke kantor lumayan jauh 

sehingga Ibu Lyna memindahkannya di TPA Sekar Nagari agar 

mudah mengontrol anaknya. Dan mendapatkan pendidikan yang 

lebih dari pada diasuh oleh pembantu. Menurutnya jika oleh 

pembantu memang anak mendapatkan perhatian yang lebih tidak 

jika oleh pengaush TPA karena satu oengasuh bisa menangani 3 

atau sampai 5 anak, namun, jika di TPA anak pendapatkan 

pendidikan yang baik, anak juga akan lebih mandiri. 

4.2.3.1.4. Lyna Latifah 

Lyna latifah bekerja sebagai dosen di fakultas ekonomi, 

menjadi dosen prodi manajemen. Beliau berumur 35 tahun. 

mempunyai jam kerja di kantor dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. 

Sedangkan suaminya bernama Lukmanul Hakim bekerja sebagai 

guru di SMPT Cahaya Umat Bergas Karangjati Bergas Kabupaten 

Semarang. 
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4.2.3.1.5. Lingga Kurniawati 

Infrorman yang bernama Lingga Kurniawati, S.ST lahir di 

Semarang, 2 Juni 1986, beliau berumur 28 tahun. Tinggal di Jln. 

Kolonel.Hr.Hadiyanto no 70 Banaran. Sekaran. Telp 

(081228570008). Pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah 

S1, saat ini bekerja di Kampus Akbid Abdi Husada. Sedangkan 

suaminya bernama Siswoyo bekerja sebagai Polisi di Polres Pati. 

Anaknya bernama Hasna Ibnaty Zalfa yang biasanya dipanggil 

Hasna, berumur 3 tahun anak pertama dan belum mempunyai 

saudara. Karena Ibu Lingga dan suaminya sama-sama sibuk 

bekerja dan tetep ingin dapat memberikan pendidikan dan 

pengasuhan yang baik kepada anaknya sehingga penitipkan 

Anaknya di TPA. Kenapa di TPA Sekar Nagari? Menurutnya 

karena letaknya yang stategis, dekat dengan tempat Ibu Lingga 

bekerja dan sepi tidak dekat dari jalan raya, program 

pembelajarnnya menurutnya juga bagus terleboh agamanya, 

sehingga beliau merasa nyaman meninggalkan anaknya di TPA 

Sekar Nagari Saat Bekerja. Lyna Latifah. 

4.2.3.1.6. Titik  Kurniawati 

Ibu Titik Kurniawati berumur 23 tahun, lahir di pati 22 mei 

1981, mempunyai 3 orang anak. Saat ini beliau bekerja sebagai d 

Dosen di Akbid Abdi Husada. Suaminya bernama Sepul Imam 

bekerja sebagai Guru di YPI Al Madina.  Ibu Titik dan suaminya 
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sudah lebih dari setahun ini menitipkan anaknya yang bernama 

Fuadi Kurnia Iman  di TPA Sekar Nagari . Fuadi anak kedua ibu 

Titik yang berumur 5 tahun.   

 

4.2.3.1.7. Woro Hanni 

Woro hani seorang ibu berumur 33 tahun lahir di Jember 10 

Oktober 1971, bekerja sebagai tenaga administrasi di Akbid Abdi 

Husada Semarang.  Bekerja dari pukul 08.00 wib sampai 16.00 wib 

untuk hari senin sampai jum‟at sedangkan hari sabtu berangkat jika 

lembur.  Hari libur fullnya adalah hari minggu. Mempunyai anak 

bernama Bagus Hari Pratama berumur 5 tahun bersekolah di 

PAUD Sekar NAGARI dan sudah 1 tahun ini dititipkan di TPA 

Sekar Nagari. Suami ibu Woro Bekerja sebagai Karyawan swasta 

di PT Batamtex jam kerjanya tidak menentu karena sistem sift. 

Kadang bernagkat pagi pulang sore, kadang berangkat sore pulang 

malam. Di semarang Keduanya merupakan warga pendatang.  

4.2.3.1.8. Ismi Trisnawati 

Ismi trisnawati berumur 32 tahun, beliau menjadi seorang 

guru di SDN Samangan 1, yang merupakan ibu dari Radytia 

Fkhaiuzaki afham (6 tahun),  ibu Ismi baru mempunyai satu orang 

anak, kesehariannya dihabiskan di sekolah dari pukul 7 sampai 

pukul 2 bahkan tidak jarang beliau pulang pukul 3 jika ada rapat 

atau evaluasi. Suami dari ibu Ismi bernama  Budiyanto bekerja di 
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UNNES sebagai tenaga administrasi. Untuk pembagian tugas antar 

jemput anaknya lebih sering bapaknya karena tempat kerja dengan 

TPA lebih dekat dibandingkan tempat kerja ibu Ismi. Disaat 

suaminya berangkat kekantor terlebih dahulu mampir ke TPA 

terlebih dahulu untuk mengantar anaknya. Untuk pembagian tugas 

antar-jemput anak tidak ada kesulitan karena beliau sudah 

membagikan tugas nya dengan suaminya dengan menggunakan 

komunuikasi yang baik. Untuk perkembangan anaknya ibu Ismi 

dan suaminya juga sama-sama aktif.  

4.2.3.1.9. Sumariatul Faizah  

Seorang ibu berumur 35 tahun ini merupakan orang tua dari 

muhammad burhanuddin Zuhro, yang lahir di Banaran, 8 Agustus 

1979 bekerja sebagai wirswasta.  Beliau sudah mempunyai 2 orang 

anak, burhan merupakan anak kedua dari bu sumariatul dengan 

suaminya. Suaminya bernama M ihsanudin, Mempunyai kesibukan 

kerja sebagai cleanning servis di Unnes. Pendidikan terakhir ibu 

Sum dengan suaminya sama-sama SMA. Namun, meskipun sama-

sama SMA, mereka berharap anaknya mendapatkan pendidikan 

dari semenjak dini disaat masa emasnya/ golden agenya. 

Mendapatkan pendidikan yang layak karena menurutnya, beliau 

belum mempunyai ilmu tentang perkembangan anak usia dini  

sehingga menitipkan anaknya ke TPA merupakan alternatif anak 

agar mendapatkan pendidkan sesuai perkembangannya tersebut.  
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4.2.3.1.10. Anindya ardiansari  

Anindya ardiansari merupakan seorang ibu berumur 34 

tahun lahir di Yogyakarta, 23 Juli 1984 , beragama Islam. 

Merupakan dosen dari fakultas ekonomi yang beralamat di gedung 

C, Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang. Sudah mempunyai 

dua anak, anak yang dititipkan di TPA merupakan anak keduanya, 

bernama Ryuga Arvael Anindra berumur 4 tahun yang saat ini 

tidak hanya mengikuti proses pendidikan TPA namun juga 

kelompok bermainnya. Ibu anindya mempunyai jam kerja dari 

pukul 8 sampai pukul 4 sore. Sedangkan suaminya yang bernama 

Leon Endra Aguista  yang bekerja di PT Karya Zirang Utama. 

Mempunyai jam kerja yang berubah-ubah tergantung jadwal sif t 

yang ada 3 tersebut, terkadang berangkat pagi pulang sore, 

berangkat siang pulang malam atau berangkat malem pulang pagi. 

Disaat suaminya bekerja pada sift malam yang mengantar anaknya 

ke TPA adalah suaminya.  

4.2.3.1.11. Dwi endah kusumaningtyas  

Lahir di Banjarnegara 28 Mei 1986, merupakan warga 

pendatang di gunung Pati, bekerja menjadi karyawan swasta di 

Unnes tepatnya di Gedung H, Lantai 2 Rektorat menjadi sekretaris. 

Yang hampir 8 jam waktunya dihabiskan ditempat kerja.  

Merupakan ibu dari Husna Elvira Eka Putri.  
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4.2.3.1.12. Saepul Imam 

Saepul Imam berumur 32 tahun merupakan ayah dari anak 

yang dititipkan di TPA Sekar Nagari bernama Fuadi Kurnia Imam 

(5 tahun). beliau bekerja sebagai Guru di YPI AL Madina, sebagai 

guru. Sudah Mempunyai 3 anak pak Sepuldan Fuadi merupakan 

anak ke 2 nya. Pendidikan terakhirnya adalah S1. Istri dari bapak 

saepul bernama Titik Kurniawati bekerja sebagai dosen di 

Akademi Kebidanan.yang mempunya jam kerja sama sibuknya 

pada saat pagi sampai sore hari sehingga tidak optimal dalam 

mengasuh anaknya. Sehingga selama mereka bekerja agar merasa 

anaknya berada ditempat aman beliau menitipkan anaknya di 

Tempat  yang sudah mereka percayai yaitu TPA Sekar Nagari . 

4.2.3.1.13. Endang Kusrini 

Endang kusrini lahir di Demak, 3 Maret 1983, merupakan 

ibu dari Nayla Zfira Mailany Budi, nayla merupakan anak 

pertamanya dengan suaminya bernama Danang Budy Purnwanto. 

Bu Endang bekerja di Lp3 Gedung H lantai satu Rektorat UNNES. 

Sedangkan suaminya bekerja di Bumi Putra Kantor Cabang. Ibu 

endnag dan suaminya mempunyai jam kerja 8 jam sehari di pagi 

sampai sore hari, dapat bertemu anaknya secara optimal pada siang 

hari. Beliau hanya tinggal dengan suami dan anaknya tidak dengan 

mertua atau ibu bapaknya.  
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4.2.3.1.14. Siswoyo  

Siswoyo berumur 38 tahun, lahir di Pati, pada tanggal 9 Juli 

1986. Orang tua dari Husna Ibnaty Zahra. Bapak Siswoyo bekerja 

di Polres Pati sebagai polisi.  

4.2.3.2.Deskripsi Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada orang tua yang anaknya dititipkan di 

TPA Sekar Nagari. Subjek penelitiannya adalah orang tua TPA Sekar 

Nagari dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. 

Subjek pendukungnya adalah pendidik dan pengasuh.  Sedangkan objek 

yang diteliti adalah mengenai motivasi orang tua menitipkan anaknya di 

TPA Sekar Nagari. Pengumpulan data hasil penelitian dilakukan melalui 

metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Pengambilan sampel 

penelitian berdasarkan latar belakang motivasi orang tua menitipkan 

anaknya di TPA. 

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap subjek-subjek yang 

terlibat dalam upaya meningkatkan motivasi orangtua menitipkan 

anaknya di Tempat Penitipan Anak UNNES, maka peneliti menemukan 

hasil penelitian sebagai berikut . 

a. Motivasi orangtua menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak 

Sekar Nagari Unnes 

Motivasi yang dimaksud dalam  penelitian ini adalah minat dan 

partisipasi orangtua dalam  menitipkan anaknya  Di TPA Sekar Nagari. 

Dalam  proses menitipkan ada orangtua yang memiliki motivasi tinggi dan 
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motivasi yang rendah. Timbulnya motivasi ada 2 jenis yaitu dorongan dari 

luar orang tua dan dari dalam pikiran orang tua itu sendiri tanpa ada 

pengaruh luar.  

Saat memasukkan anaknya di TPA Sekar Nagari, para orangtua 

mempunyai motivasi yang sangat beragam seperti karena kebutuhannya 

akan rasa nyaman (Teori Hierarki Menurut abraham Maslow), Orang tua 

menitipkan anaknya agar terpenuhinya rasa nyaman saat para orang tua 

hampir 8 jam berada ditempat bekerja, ada untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologikal (kebutuhan akan rasa lapar, haus dan istrirahat) , faktor ini 

juga masih ada hubungannya dengan kebutuhan rasa nyaman, orang tua 

menitipkan anaknya karena untuk memenuhi kebutuhannya makan, 

minum, istrirahat dengan nyaman dirumah yang layak, memakai pakaian 

yang nyaman. Jika orang tua tidak bekerja memang orang tua mempunyai 

waktu yang banyak untuk mengasuh anaknya namun, orang tua tidak 

dapat memenuhi kebutuhan terpenting lainnya. Hal ini berbeda jika orang 

tua bekerja. Dengan orang tua bekerja dapat memperbaik keuangan 

sehingga memudahkan orang tua untuk mencapai keinginannya.  Untuk 

memperbaiki kehidupannya dengan tinggal dirumah yang nyaman, 

keluarga yang harmonis karena tidak kesulitan keuangan, mendapatkan 

pengakuan dari orang lain, tentang prestasinya, di dalam bekerja juga 

orang tua dapat tetap mengembangkan potensinya.  

Terdapat 2  faktor motivasi orang tua menitipkan anaknya ditempat 

pengasuhan anak sekar Nagari, hal ini sesuai dengan pendapat dari 
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Djamarah (2002) tentang jenis motivasi. Faktor yang mempengaruhi 

yaitu :  

1. Faktor instrinsik  

Faktor instrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirancang dari luar, karena dalam setiap diri 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini 

datang dari hari sanubari, karena adanya kesadaran. Hal ini sesuai 

dengan kenyataan yang ada  Yaitu sebagian orang tua menitipkan 

anaknya  pada TPA Sekar Nagari karena orang tua sadar bahwa 

dengan membawa anaknya ke TPA maka anak akan mendapatkan 

pelayanan pendidikan yang layak, sesuai dengan perkembangan 

usianya yang tidak anak dapatkan dirumah. Ada pula karena orang tua 

sadar, peran ganda yang dilakukan seorang ibu yaitu sebagai ibu rumah 

tangga, sekaligus bekerja untuk membantu suami mencari nafkah 

menyebabkan mereka tidak dapat secara optimal melakukan kewajiban 

yang utama dirumah yaitu mengasuh, membimbing dan mendidik 

anaknya. Namun karena mereka para orang tua sadar bahwa umur 0 

sampai 6 tahun merupakan massa emas (golden age) yang merupakan 

masa penting yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan manusia 

dan tidak dapat ditanggukan para periode selanjutnya, Pada masa ini 

sekitar 50 % kapasitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika 

anak berumur 0 sampai 4 tahun, 4,80 % otak berkembang sangat pesat. 

Anak mencapai titik kulminasi ketika berumur 18 tahun (Slamet 
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Suyanto, 2004. 16 ), hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi 

dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan 

perkembangan yang terjadi kurun waktu 14 tahun berikutnya, maka 

kesadaran orang tua menitipkan anaknya di TPA Sekar Nagari 

meripukan keputusan yang bijak.  

Motivasi instrinsik terjadi karena kesadaran sendiri, keinginan 

orang tua menitipkan anak itu tanpa dipengaruhi oleh faktor orang lain 

atau lingkungan, orang tua secara aktif sendiri mencari informasi-

informasi pada TPA Sekar Nagari kemudian menyesuaikan dengan 

tujuan awal orang tua, jika yang dibutuhkan dapat di penuhi oleh TPA 

Sekar Nagari akhirnya orang tua secara yakin menitipkan anaknya. Hal 

ini sesuai dengan   penuturan salah satu orang tua, yang bernama Dwi 

Endah :  

“ dari yang saya ketahui  jika anak usia anak saya (3 tahun)  

merupakan masa golden age/ masa emas, masa yang sangat 

berharga bagi seorang anak untuk menggali berbagai macam fakta 

di lingkungan sebagai stimulus terhadap perkembangan 

kepribadian, psikomotorik, koknitif maupun sosialnya, maka saya 

tidak ingin masa ini terlewat begitu saja, sehingga saya ingin 

meskipun saya sibuk anak saya tetap mendapatkan pendidikan 

yang layak yaitu pendidikan anak usia dini, namun karena saya 

bekerjanya sampai sore dan saya tidak ingin anak saya terlantar 

selama saya bekerja sehingga tidak hanya anak saya ikutkan ke 

pendidikan anak usia dini (kelompok bermain ) namun juga tempat 

pengasuhan anak”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2014). 

 

 Penjelasan di atas merupakan penuturan dari salah satu orang tua yang 

secara sadar akan berharganya masa golden age, tidak ingin masa ini terlewatkan 

begitu saja.  
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 Untuk lebih jelasnya mengenai motivasi orang tua menitipkan anaknya di 

tempat penitipan anak sekar nagari, kita bisa lihat dari faktor- faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu :  

a) Kebutuhan (need)  

  Faktor yang pertama yaitu kebutuhan, Seseorang melakukan 

aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-faktor  kebutuhan baik biologis 

maupun psikologis. Faktor disini yaitu  motivasi orang tua untuk 

membawa anak ke Tempat Pengasuhan Anak karena faktor  

1) Kebutuhan orang tua untuk dapat bekerja agar dapat mencari  

penghasilan. Dengan orang tua bekerja mereka akan mendapatkan 

penghasilan yang dapat memberbaiki kehidupannya. Seorang ibu 

yang mempunyai peran untuk mendidik dan mengayomi anaknya 

tetap bekerja juga karena untuk mencari penghasilan, namun tidak 

semata-mata karena itu tapi juga agar dapat di akui oleh 

masyarakat, karena dengan tingkat pendidikannya, jika bekerja 

akan menentukan status sosial di masyarakat. Namun jika 

pendidikan tinggi tapi tidak bekerja, pengakuan terhadap orang tua 

tersebut dimata masyarakat berkurang . Semua subjek penelitian 

orang tuanya menitipkan anaknya ditempat penitipan anak karena 

bekerja.  

 Hal ini sesuai dengan penuturan Lingga , beliau 

menyampaikan : 

“... saya menitipkan anak saya dit TPA karena saya harus 

bekerja. Seandainya saya tidak mempunyai kesibukan 
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hanya sebagai ibu rumah tangga saja saya akan mengasuh 

anak saya sendiri dirumah”.  

 

Di sini Lina Rahma menyebutkan bahwa menitipkan anaknya 

karena ia mempunyai kesibukan bekerja, seandainya hanya sebagi 

ibu rumah tangga saja yang akhtivitasnya sedikit diluar rumah dan 

bisa optimal menemani anaknya maka ia tidak akan menitipkan 

anaknya di TPA Sekar Nagari. 

2) Kebutuhan akan keamanan : kebutuhan akan keamanan yang 

diberikan orang tua kepada anaknya agar terhindar dari bahaya, 

cidera, kecelakaan, atau kehilangan. Dengan di titipkannya anak di 

TPA, orang tua berharap anak aman di sana sehingga orang tua 

akan merasa nyaman meninggalkan anaknya selama orang tua 

sibuk bekerjda, dengan orang tua merasa nyaman  akhirnya 

berpengaruh pada produktifitas kerja yang baik karena orang tua 

dapat fokus dalam menjalani pekerjaannya.  

Kebutuhan ini sesuai dengan hasil wawancara dari  Lyna Rahma 

yang menyebutkan bahwa : 

“.. anak saya termasuk yang mudah mencari perhatian, baik 

itu dengan orang yang sudah dikenal atau dengan teman 

saya, sehingga saya khawatir jika anak saya mudah 

terpengaruhi oleh orang yang berniat jahat. Dahulu sebelum 

anak saya di masukkan di TPA Sekar Nagari mempunyai 

sikap yang terlalu aktif dan jail terhadap temannya. Senang 

jika menjadi pusat perhatian orang lain. Sering sekali jika 

anak saya main dengan anak tetangga,  ada laporan dari 

tetangga jika anak saya sudah membuat anaknya nangis 

karena anak saya, namun, setelah dititipkan di TPA baru 4 

bulan saja sudah ada perubahan, anak lebih ramah dan 

soapan tidak hiperaktif lagi dan sekarang sudah mempunyai 

teman yang tidak di buat menangis lagi”. 
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 Menurut penuturan Lyna Rahma karena rasa khawatir jika anaknya 

yang hiperaktif dan suka menjadi pusat perhatian bertemu dengan orang 

jahat dan tidak mempunyai teman karena sifatnya mendapatkan perubahan 

yang positif setelah di titipkan di TPA Sekar Nagari 

3) Kebutuhan sosial : kebutuhan sosial di sini yaitu kebutuhan akan 

perhatian pada keinginan untuk mendapatkan kawan, cinta dan 

perasaan untuk dapat diterima dikelompok, sebagai makhluk sosial 

manusia senang apabila mereka diperhatikan dan mereka mengejar 

kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja.  Kebutuhan orang tua 

yang menitipkan anaknya di TPA tidak semata-mata karena 

kebutuhan dia sendiri namun karena memberikan kebutuhan 

kepada anaknya, dengan di titipkannya anak di TPA anak akan 

mendapatkan teman, dapat bersosialisai dengan teman sebayanya, 

berinteraksi, belajar menyelesaikan masalah dan dapat belajar 

secara team dengan kelompoknya. Anak juga tidak akan merasa 

bosen dan diacuhkan jika anak dititipkan di TPA karena ada 

pengasuh yang menjadi orang tua pengganti. Hal ini berbeda jika 

anak hanya di asuh oleh babby sitter, yang satu orang pengasuh 

menjaga satu anak dan tidak bertemu dengan teman sebayanya.  

4) Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan  

 Pada tingkat keempat hirarki Maslow, terlihat kebutuhan 

individu akan penghargaan, atau juga dinamakan  kebutuhan 

“ego”. Kebutuhan tersebut mencapai dua bentuk. Yang pertama 
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kebutuhan akan penghargaan diri (self Estreem) , maksudnya 

kepuasaan terhadap diri sendiri, hal tersebut berhubungan dengan 

perasan berprestasi, memiliki kemampuan tertentu, pengetahuan 

tertentu, kedewasaan dan kemampuan untuk diri sendiri.  

 Pada kebutuhuan ini menurut Titik Kurniawati bila anaknya 

dapat melakukan tugasnya sesuai dengan perkembangan umurnya, 

ia sudah merasa sedang dan bangga terhadap anaknya terlebih 

setelah mengetahui bahwa anaknya dapat menghafat berbagai 

macam do‟a untuk kegiatan sehari-hari dan beberapa surat pendek 

dia sangat bangga. Pada pembelajaran TPA Sekar Nagari terdapat 

1 kegiatan yang menurut orang tua paling ia sukai yaitu kegiatan di 

sentra ibadah disini anak akan di berbagai macam do‟a kegiatan 

sehari-hari, sholawatan dan ayat Al-qur‟an yang pendek-pendek. 

5) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sendiri 

 Setelah ke empat macam kebutuhan sudah terpenuhi, maka 

para individu kerap kali memusatkan perhatian mereka pada 

kebutuhan aktualisasi diri. Dalam upaya melaksanakannya, mereka 

berupaya untuk merealisasikan potensi penuh mereka, 

gunamemperbesar kemampuan mereka untuk kreatif, dan untuk 

mencapai puncak kemampuan mereka. Kebutuhan demikan 

merupakan kebuthuan manusia tinggak tinggi.  

 Pada kebutuhan-kebutuhan  di atas menyerupai piramida 

dimana kebutuhan utamanya manusia hidup adalah kebutuhan 
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fisiologis seperti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pangan, 

pakaian, tempat tinggal, tidur , seks, air dan udara. Setelah 

kebutuhan tersebut terpenuh, maka orang akan berusaha memenuhi 

tingkatan kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan untuk 

terpenuhinya perlindungan, dan rasa aman, tidak hanya amans 

ecara fisik, tetapi juga mental, psikologikal, maupun intelektual. 

Begitu seharusnya, orang akan terus berusaha memenuhi tingkatan 

kebutuhan di tingkatan-tingkatan selanjutnya.  

b) Harapan  

 Seseorang dimotivasi oleh karena keberhasilan dan adanya harapan 

keberhasilan bersifat pemuasan diri seseorang, keberhasilan dan harga diri 

meningkat dan menggerakkan seseorang ke arah pencapaian tujuan, 

misalnya orang tua membawa balita ke Tempat Pengasuhan Anak dengan 

harapan agar anak  mampu berkembang dengan baik sesuai dengan 

jenjang pendidikannya. Hal ini sesuai dengan penuturan LR diatas pada 

kebutuhan akan rasa aman dan perubahan akan sifat putrinya yang sanagt 

aktif. Setiap orang tua menitipkan anaknya di TPA Sekar Nagari 

mempunyai harapan satu dengan yang lain berbeda. Untuk ini sesuai 

dengan penuturan Ismi Trisnawati  yang mempunyai harapan agar anak 

tidak kesepian dirumah : 

“.... saya bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore, saya 

ingin disaat  bekerja anak tidak merasa bosan menunggu sampai 

pulang karena senang belajar, bermain dan bertemu dengan 

temannya.namun meskipun saya 8 jam bekerja tetap meluangkan 

waktu untuk antar jemput anak sesuai jadwalnya, juga meluangkap 
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waktu untuk berkomunikasi kepada pengasuh beberapa menit”. 

(wawancara pada tanggal 3 Juni 2014). 

 

 Keinginan/harapan lain dari orang tua yaitu  memberikan pendidikan 

yang layak kepada anaknya adalah hal ini sesuai dengan penuturan dari 

Woro :  

“...“...meskipun saya ibunya yang seharusnya mendidik anak saya 

namun karena saya kurang mempunyai ilmu-ilmu yang sesuai 

dengan perkembangan anak saya, saya rasa selain mendapatkan 

pendidikan dari saya dan suami saya alangkah lebih baik jika saya 

memasukkan anak saya di TPA. Saya rasa pendidikan anak usia 

dini KB, TK dan TPA adalah tempat yang baik untuk anak belajar 

yang paling layak dibandingkan jika sang anak tinggal kan  

dirumah bersama pembantu atau ikut saya dan suami bekerja”.  

  

Tidak hanya Woro yang mempunyai keinginan agar anak 

mendapatkan pendidikan yang layak namun juga semua orang tua yang 

menjadi subjek penelitian berpendapat sama, bahwa anak mempunyai hak 

untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mereka memilih TPA Sekar 

Nagari karena merasa  tempatnya  yang sudah baik sebagai tempat 

menerima pendidikan, pendekatan metode pengasuhan yang menggunakan 

yaitu Beyond Centres and circle tiem (BCCT). Yaitu pendekatandenagn 

metode menciptakan anak untuk setting pembelajaran yang merangsang 

anak untuk aktif, kreatif dan terus berpikir dengan menggali pengalaman 

sendiri, menurut para orang tua sudah pendekatan ini sudah sesuai.  

Keinginan lainnya lagi yaitu mengenai anak agar dapat menguasai 

pendidikan agama yang baik. Pada TPA Sekar Nagari menekankan agama dan 

pendidikan akhlak sejak dini, sesuai dengan misi TPA Sekar Nagari yaitu 

menanamkan akhlakul karimah sejak dini sehingga mempelajari akhlak sejak dini, 



 

 

93 

anak-anak akan lebih mudah mengingat betapa luhur dan mulianya ajaran agama 

Islam dan mengatur segala tingkah laku kehidupan sehari-hari. 

Menurut penuturan Saepul Imam wawancara pada tanggal 11  Juni 2014, 

adalah sebagai berikut :  

“,,,,setelah anak saya titipkan di TPA dalam kesehariannya 

melakukan kegiatan sudah terbiasa dengan berdo‟a terlebih dahulu 

tanpa saya dan istri saya ingatkan. Bahkan saa sering heran dan 

bangga mengetahui anak saya sudah hafal ayat Al-ikhlas, An-Nas, 

Al-Lahab, Al-Falaq, Al-Qausar dan masih banyak lagi. 

 

c) Minat  

 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatu hal  

tanpa ada yang mendorongnya , terdapat Orang tuayang membawa 

anaknya ke Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari tanpa adanya 

pengaruh dari orang lain tetapi karena adanya minat ingin memberi 

pendidikan yang layak untuk anaknya. Yaitu ibu  Anindiya :  

 “... saya menitipkan anak ke TPA Sekar Nagari karena ingin anak 

mendapatkan pendidikan yang layak, saya tidak dapat memberikan 

pendidikan secara optimal karena harus bekerja sehingga tidak ada 

waktu terlebih saya dahulu kuliah majamenen, ilmu saya tentang 

PAUD masih kurang”. ( wawancara pada tanggal 28 Mei 2014) 

 

2. Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang 

berbuat sesuatu (Djamarah, 2002). 

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

ekstrinsik adalah :  
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a. Dorongan keluarga  

Orang tua membawa anaknya ke Tempat Pengasuhan Anak bukan 

kehendak sendiri tetapi karena dorongan dari keluarga seperti ayah ibu 

dari orang tua tersebut dan teman. Terdapat orang tua menitipkan anaknya 

ke Tempat Pengasuhan  Anak karena adanya dorongan (dukungan) dari 

kakek, nenek dan anggota keluarga lainnya. Dukungan dan dorongan dari 

anggota keluarga semakin menguatkan motivasi orang tua untuk 

memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Hal ini terjadi pada Ismi 

Trisnawati hasil wawancara pada tanggal 3 Juni 2014, ia merupakan warga 

pendatang dari Sragen, Ismi Trisnawati awal mengetahui TPA Sekar 

Nagari dari teman sekantor kemudian semakin yakin untuk menitipkan 

anaknya di TPA Sekar Nagari karena didorong oleh ibu dan mertuanya 

setelah mengadakan diskusi.  

3)  Lingkungan  

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal. Lingkungan 

dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk 

melakukan sesuatu. Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai peran 

yang besar dalam memotivasi seseorang dalam merubah tingkah lakunya. 

Dalam sebuah lingkungan yang hangat dan terbuka, akan menimbulkan 

rasa kesetiakawanan yang tinggi. Dalam konteks pemanfaatan Tempat 

Pengasuhan Anak, maka orang-orang di sekitar lingkungan orang tua akan 

mengajak, mengingatkan, ataupun memberikan informasi pada orang tua 

tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan di Tempat Pengasuhan Anak. 
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b. Faktor Pendukung dan Penghambat dari motivasi instrinsik dan 

ekstrinsik dalam Memotivasi orangtua menitipkan anaknya di TPA 

UNNES 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan suatu hal dimana hal tersebut dapat 

mendukung kelancaran dan keberhasilan segala aktifitas kegiatan yang 

dapat memotivasi para orangtua menitipkan anaknya di TPA. Dalam 

motivasi orangtua menitipkan anaknya di TPA, banyak faktor-faktor yang 

mendukung dalam pelaksanaannya. Salah satunyanya adalah keberadaan 

TPA Sekar Nagari yang sangat stategis karena berada di gunung pati 

didaerah kampus UNNES, jauh dari jalan raya dan dekat dengan kantor 

para orangtua. Berikut penuturan Ibu TK. 

„...Saya mulai pukul 08.00 wib sudah harus bekerja, namun saya 

tidak mau anak saya terlambat masuk sekolahnya. Dengan Tempat 

TPA yang dekat dengan kantor saya memudahkan saya dalam 

mengantar dan menjemputnya. Tidak hanya untuk mengantar dan 

menjemput, jika istrirahat saya juga mudah dalam menjenguknya. 

...” (wawancara pada tanggal 9 mei 2014). 

 

Hal ini dibenarkan oleh Y selaku pengasuh TPA.   

“...Kebanyakan orangtua yang menitipkan anaknya disini 

bekerjanya di dekat-dekat sini mba, kebanyakan dari mereka 

bekerja  di Unnes mba, ada pula ditempat lain seperti Akbid. 

Sehingga dekat dengan tempat mereka bekerja. Kalau jauh dengan 

tempat mereka bekerja mereka bakalan semakin terbebani dan 

menjemput anaknyapun semakin telat. Saat ini saja saat batas 

maksimal menjemput pukul 16.00 wib mereka bisa menjemput 

lebih dari batas yang ditentukan”. (wawancara pada tanggal 9 Mei 

2014). 
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Faktor pendukung selanjutnya adalah Tempat Penitipan Anak 

Sekar Nagari adalah biaya yang cukup murah dibandingkan TPA lainnya. 

Yaitu pendaftaran sebesar Rp 50.000,00 paket pembelajaran TPA selama 1 

semester Rp.250.000,00 dan SPP  TPA sebulan Rp 320.000,00. Sedangkan 

jika anak TPA juga mengikuti pembelajaran TL atau KB adalah Rp 

400.00,00. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu An. 

“... biaya masuk calon warga belajar di PAUD Sekar Nagari 

untuk Kelompok Bermain (murid baru) pendafaran sebesar Rp 

50.000,00. Paket pembelajaran (1th) 700.000,00. Seragam 3 stel 

(1stel Rp 60.000,00) sebesar 190.000,00 sehingga semuanya untuk 

Kb adalah sebesar 940.000,00. Sedangkan untuk biaya Taman 

Kanak-kanaknya (murid lama) paket pembelajaran sebesar 

600.000,00, seragam 3 stel 91stel Rp 65.000,00. Semua biaya 

menjadi RP 790,000,00. Untuk Biaya Taman Pengasuhan Anak 

pendaftaran Rp 50.000,00 paket pembelajaran (1smstr) Rp, 

200,000,00 sehingga berjumlah Rp 250.000,00. Untuk SPP 

/bulannya mba dari kita menentukan biaya KB Rp 100.000,00 TK 

Rp 110.000,00 TPA Rp 320.000,00 jika ada anak TPA yang juga 

mengikuti pembelajaran TK/KB dikenakan biaya Rp 400.00,00/ 

bulan”(wawancara pada tanggal  9 mei 2014).  

 

Di TPA Sekar Nagari selain biayanya yang murah, juga terdapat 

model pembelajaran moving class  dan model pengasuhan yang 

menggunakan pendekatam (BCCT)Myang menurut orangtua hasilnya 

bagus dapat dilihat dari perkembangan anaknya. Seperti penuturan dari Ibu 

WR. 

“...Dulu mba anak saya sebelum di TPA Sekar Nagari, kalo buang 

air besar pasti di celana, mungkin karena saat dititipkan kepada 

pembantu tidak diajarkan bagaimana cara buang air besar yang 

baik dan benar. Bagaimana caranya BAB dikamar mandi sehingga 

menjadi kebiasaan  kalo BAB dikamar mandi tidak keluar padahl 

waktu itu usia anak saya sudah 4 tahun. namun setelah anak saya 

dititipkan di TPA hanya dalam waktu 3 bulan anak saya berubah 

dan mau BAB dikamar mandi sendiri dan secara baik.saya sungguh 

senang dengan perubahan ini, kata anak saya waktu itu “kata bu 
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guru anik kalo BAB yang baik dikamar mandi bu”. saya sangat 

terkejut dan sangat senang waktu itu. Dengan perubahan anak saya 

yang menjadi lebih mandiri dan baik.” (wawancara pada tanggal 4 

Juni 2014). 

 

Menurut Ibu WR TPA Sekar Nagari sudah membawa pengaruh 

yang baik untuk anaknya. Anaknya yang awalnya tidak mau dan tidak bisa 

BAB di kamar mandi dengan cara yang baik namun BAB di celana setelah 

kurun waktu hanya 3 bulan langsung berubah. Disini anak menjadi lebih 

mandiri.  

Di TPA Sekar Nagari selain menanamkan kemandirian anak juga 

menanamkan akhlakul karimah sejak dini hal ini sesuai dengan penuturan 

Anik salah satu pengasuh TPA. 

“... Pembelajaran di TPA ini tidak hanya melatih anak 

untuk bersosialisasi atau anak dapat baca tulis namun mengajarkan 

bagaimana anak bersikap sopan, menghargai dan peduli kepada 

orang lain. Di TPA ini anak diajarkan cara menggunakan bahasa 

yang positif dan dibiasakan tidak mendengarkan dan mengucapkan 

hal-hal yang negatif. Seorang pengasuh juga dilarang 

menggunakan kata jangan agar anak dapat bebas aktif agar anak 

tidak merasa dibatasi sehingga anak dapat bebas mengekspresikan 

kreatifitasnya. “ (wawancara pada tanggal 9 Mei ).  

 

Hal ini diperjelas dengan penuturan LR sala satu orangtua TPA. 

 

“..Dulu mba, anak saya manja juga meskipun perempuan tapi nakal 

sekali, setiap anak saya bermain diluar rumah pasti ada laporan 

dari para orangtua kalau anak saya sudah membuat anaknya 

menangis. Baik karena rebutan mainan atau anak saya menggigit 

dan mencakarnya. Saya sampai sering dibuat malu, padahal saya 

sudah sering menasehatinya kalau hal itu tidak lah baik jika 

dilakukan, tapi tetap saja terulang kembali. Ada lagi sifat yang 

sering membuat saya khawatir yaitu anak saya yang suka mencari 
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perhatian orang dewasa dengan tingkah polahnya. Baik itu teman 

saya, keluarga atau orang yang baru dikenalnya. Memang kadang 

hal itu menjadi kelebihan anak saya yang mudah bergaul tapi 

takutnya jika ada orang yang tidak bertanggung jawab yang akan 

menculiknya. Dengan sifat anak saya yang seperti itu, sepertinya 

semakin mudah.Wajarkan mba jika orangtua khawatir dengan hal 

itu, terlebih saya dan suami sibuk bekerja dan tidak ada nenek atau 

kakeknya yang bisa menjaganya karena kami di Semarang 

termasuk orang pendatang.  Namun, setelah anak saya dititipkan di 

TPA sikap manja, caper, dan nakal terhadap temannya sekarang 

sudah berubah. Dari penuturan anak saya dan pengasuh anak saya 

mempunyai banyak teman dan memperlakukannya dengan baik 

tidak seperti dulu lagi. Sikap hiperaktif saat bertemu orang juga 

sudah tidak seperti dulu lagi. Ramah namun sudah tidak lebay lagi. 

Saya menjadi lebih tenang sekarang”. (wawancara pada tanggal 26 

mei 2014).  

 

Faktor pendukung lainnya adalah kegiatan pembelajaran yang 

sudah terintegras di semua sentra, disini rasio perbandingan pendidik dan 

siswa disetiap sentra adalah 1:10 tujuannya untuk menjamin anak didik 

betul-betul teramati dan terasa setiap kegiatannya, sistem yang digunakan 

adalah “Moving Class” hal ini sesuai dengan penjelasan pendidik TPA. 

“...Pada TPA Sekar Nagari sistem pembelajarannya adalah 

“Moving Class”  yaitu sebagai sistem pembelajaran sesuai yang 

sudah lama diterapkan di Eropa karena Moving Class melatih anak 

untuk mandiri, bisa menentukan pilihan dan bertanggungjawab. 

Pendekatan pembelajarannya : bermain sambil belajar (otak kanan 

centris). Metode pembelajarannya melalui pendekatan BCCT, yang 

sangat memperhatikan ruang gerak anak ( 7meter setiap anak) dan 
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penataan lingkungan main...” (wawancara pada tanggal 9 mei 

2014).  

 

Masih ada lagi faktor pendukung orangtua menitipkan anaknya di 

Tempat Penitipan anak yaitu karena lengkapnya alat peraga Sekar nagari, 

hal ini sesuai dengan penjelasan dari LL. 

“...Menurut saya, setiap sentra di sekar nagari sudah kumplit alat 

permainannya. Ada banyak permainan yang jumlahnya tidaklah 

sedikit. Setiap jenis alat permainan saya lihat ketika menjemput 

anak juga tidak hanya satu buah hal itu kan bisa untuk menghindari 

anak berebut dengan satu permainan yang sama mba, biasa..anak-

anak kan sering berebut alat permainan jika sedang bermain. Untuk 

kebersihan ruangan juga menurut saya sudah bersih,lantai dan 

halamannya tidak ada sampah yang berserakan, ada tongsampah 

yang digunakan anak untuk membuang sampah, dengan beberapa 

pohon yang tumbuh di halam TPA juga membuat  hawanya sejuk. 

Untuk kamar tidur juga menurut saya terlihat nyaman, ada 

beberapa kasur, bantal dan boneka untuk menemani tidur siang 

anak saya”. (wawancara pada tanggal 10 Juni 2014). 

 

Faktor pendorong yang lainnya  adalah faktor pendidikan orangtua,  

pekerjaan orangtua dan penghasilan. Penghasilan dari kedua orangtua 

memberikan kontribusi yang signifkan bagi pendapatan keluarga. 

Penghasilan dari suatu keluarga tergantung pada tingkat pendapatan dan 

pendidikannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendorong 

orangtua menitipkan anaknya di TPA Sekar nagari  adalah karena faktor 

pekerjaan. Pendidikan mereka yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi menyebabkan mereka harus bekerja dan karena faktor pendidikan 

yang tinggi membuat para orangtua sadar akan pentingnya pendidikan 

anaknya. Meskipun mereka semua sibuk para orangtua tidak mau 
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menelantarkan anaknya dan tidak memberikan hak pendidikan, rasa aman, 

dan nyaman kepada anaknya.  

Faktor pendorong orangtua menitipkan anakhya di TPA adalah 

adanya ekstra time field trips, musik. Tari, bahasa inggris dan TPQ,. Yang 

nanti hasilnya akan di tampilkan di akhir tahun ajaran dengan di tonton 

oleh semua peserta didik dan orang tua. Pada kegiatan inni sayangnya 

masih ada beberap orang tua yang tidak dapat hadir karena acaranya pada 

siang hari. Orang tua sibuk bekerja pada saat siang hari. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambatnya adalah suatu hal dimana hal tersebut dapat 

mengganggu motivasi orangtua menitipkan anaknya  adalah ruangan 

TPA Sekar Nagari yang masih sempit jika dengan perbandingan anak 

yang ada.  

Semua orang tua yang menjadi subjek penelitian yang ada dua 

belas subjek menjawab bahwa ruangan tempat pengasuhan  anak sekar 

nagari masih terlalu sempit jika dibandingkan dengan jumlah anak 

yang ada. Menurut keterangan AN, selaku kepala sekolah. 

“Di TPA Sekar Nagari yang menjadi faktor penghambatnya 

adalah ruangan tidak mencukupi secara ideal (karena 

bertambahnya anak didik) bahkan kadang-kadang kami 

harus menolak karena keterbatasan tempat dan pengasuh. 

Misalnya saat jika  kami dititipi bayi berusia 40 hari, hal ini 

berarti kami butuh pengasuh khusus serta butuh kulkas 

untuk menyimpan ASI. Saat ini kami melebarkan sayap 

keluar ruangan samping gedung TPA untuk pembelajaran 

KB, kelas Aktif (2-3) dan kelas Hebat (3-4) karena mereka 

terganggu dengan adik-adik siswa TPA yang ingin ikut 

duduk bersama mereka. Selain itu, kendala kami adalah 

tempat yang agak jauh dari perkotaan dan terpencil dengan 
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lingkungan yang kurang kondusif untuk pembelajaran anak 

usia dini. Namun kami cukup punya harapan bahwa Bapak 

Rektor, lewat kepala LP2M (Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat ) UNNES berjanji akan mencarikan tempat 

yang lebih representatif, apakah hal ini akan dibangunkan 

gedung baru ataukah akan menempati gedung yang lain 

yang lebih memadai. Kami  sangat berharap untuk segera 

berakhir.” (wawancara pada tanggal 9 Mei 2014). 

 

Faktor penghambat lain adalah susahnya untuk mengumpulkan 

semua orangtua untuk rapat, penampilan pentas seni pada akhir ajaran 

karena kesibukan orang tua saat jam kerja kerja hal ini sesuai dengan 

penuturan pengasuh TPA Yayuk : 

“.... Para orangtua sangat susah sekali untuk datang keacara 

pertemuan rutin, untuk pengambilan raport saja banyak orangtua 

yang datang lebih siang dari waktu yang ditentukan. Kami 

memaklumi dengan kesibukan mereka, sehingga sudah wajar jika 

kami mengadakan pertemuan yang dapat hadir hanya setenganya 

dari jumlah orangtua”. 9wawancara pada tanggal 9 mei 2014). 

 

Bekerja memang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua 

menitipkan anaknya di TPA, mendorong untuk menitipkan, orang tua aktif dilur 

jam kantor dalam mengawasi anaknya namun jika ada undangan di jam kantor 

orang tua tidak dapat datang. 

Seperti keterangan dari Lingga Kurniawati salah satu orangtua yang 

anaknya di TPA Sekar Nagari. 

“....di TPA Sekar Nagari terdapat acara rutin, pengambilan raport , 

pentas seni anak-anak dan panggilan jika anak ada masalah. Untuk 

beberapa kali pertemuan saya berusaha menyempatkan untuk 

datang. Namun saya lihat pada setiap kali pertemuan tidak dapat 

semua orangtua hadir semua. Yang datangpun kadang ada yang 

terlambat dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. 

Karena sebagian besar orangtua yang menitipkan anaknya di TPA 

Sekar Nagari bekerja”.  
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Dapat disimpulkan faktor penghambat orang tua menitipkan anaknya 

yaitu: 

1. Ruangan tempat pengasuhan anak yang masih kurang luas dengan 

jumlah anak yang dititipkan di TPA Sekar Nagari ada 27 dan pada 

pukul 8 sampai 10 juga terdapat Taman Kanak-kanak dan Kelompok 

bermain. 

2. Kesibukan orang tua dalam bekerja  

Tempat Penitipan anak adalah wahana pelayanan pendidikandan 

pembinaan anak yng berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk 

jangka waktu tertentu selama orang tua berhalangan atau tidak 

memiliki aktu yang cukup dalam memberikan pendidikan dan 

pengasuhan pada anaknya karena sebab bekrja. Namun perlu tetap di 

ingat TPA bukanlah sebagai pengalihan tanggung jawab orang tua, 

tetapi hanya sebagai alternatif jalan kelaur, sehingga sesibuk apapun 

pekerjaan orang tua harusnya meluangkan waktu untuk aktif dalam 

pertumbuhan dan perkembanagan anaknya. Untuk di TPA ikut aktif 

dalam melancarkan proses kegiatan TPA Sekar Nagari. 

Pilihan menjadi orang tua terutama ibu bekerja yang mempunyai peran 

untuk pengasuh anak selalu membawa dilema, mengingat bahwa orang tua 

membesarkan anaknya tidak tergantikan oleh siapapun. Untuk seorang ayah 

bekerja memang itu sesuatu hal yang wajar karena seorang suami memang 

mempunyai tugas untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, Namun 

jika seorang ibu terpaksa harus bekerja/ memang ingin bekerja, bukan berarti 
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tidak ada jalan keluarnya. Dengan mengetahui dampak buruk yang timbul dan 

solusi yang ada, mudah-mudahan akan membuat ibu bekerja semakin peduli 

pada pengasuhan anak, sehingga ibu bekerja seperti latif tidak ragu lagi untuk 

menyebut dirinya sebagai ibu yang meski bekerja tetap peduli terhadap 

anaknya. Karena tuntutan kebutuhan baik itu untuk mencari ilmu, maupun 

mencari penghasilan, atau sebagai bentuk aktualisasi diri, maka merekpun 

dituntut harus lebih cerdas memanage berbagai hal agar peran keduanya bisa 

dijalankan secara proporsional dan profesional.aktifitas orang tua dalam 

bekerja merupakan sebuah tantangan sebagai orang yang mempunyai 

tanggung jawab untuk mendidik anaknya, oleh karenanya kehadiran taman 

pengasuhan anak dirasakan oleh semua subjek penelitian sangat bermanfaat.  

A. Pembahasan 

1. Motivasi Orangtua Menitipkan Anaknya Di Tempat Penitipan Anak 

Sekar Nagari UNNES 

 Motivasi menurut Sinungan (2000 : 145) adalah keadaan kejiwaan 

dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan 

atau gerakan mengarah atau menyalurkan perilaku kearah mencapai 

tujuan yang memberi kepuasaan atau mengurangi ketidakseimbangan. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut timbul akibat dari hubungan antar 

manusia.  

Hamalik (1999 : 123) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu 

perubahan energi dalam diri seseorang ditandai dengan timbulnya 
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perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motvasi berfungsi sebagai 

pendorong suatu perubahan, mengarahkan induvidu.  

Dari kedua pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah suatu dorongan yang berfunfsi untuk meningkatkan, 

mengarahkan dan menggerakan individu untuk melakukan yang terbaik 

untuk mencapai tujuan dan mengurangi ketidakseimbangan.  

Motivasi merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap usaha 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu, setiap manusia tertentu 

mempunyai dasar alasan, mengapa seseorang merasa sangat antusias 

dengan keberadaan TPA, mengapa seseorang memasukkan anaknya ke 

TPA Sekar Nagari padahal masih banyak TPA lain, mengapa ada 

orangtua yang sudah sangat puas dengan hasil asuhan yang diberikan 

TPA Sekar Nagari dan ada yang menerimanya dengan biasa saja,  

Tentulah semua ini ada dasar alasan yang mendorong dan menyebabkan 

seseorang bersedia menitipkan anaknya di TPA Sekar Nagari UNNES.  

Menurut Djamarah (2002) motivasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis 

yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

a) Motivasi intrinsik  

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu.  



 

 

105 

Motivasi intrinsik datang dari hati sanubari umumnya karena 

kesadaran, misalnya orang tua membawa anak ke Tempat Penitipan 

Anak karena orang tua tersebut sadar  bahwa dengan membawa ke 

Tempat Penitipan Anak maka anak akan mendapatkan pelayanan 

pendidikan.  

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

intrinsik yaitu:  

1) Kebutuhan (need)  

Seseorang melakukan aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-

faktor  kebutuhan baik biologis maupun psikologis 

2) Harapan (Expectancy)  

Seseorang dimotivasi oleh karena keberhasilan dan adanya 

harapan keberhasilan bersifat pemuasan diri seseorang, keberhasilan 

dan harga diri meningkat dan menggerakkan seseorang ke arah 

pencapaian tujuan.  

3) Minat  

 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatu 

hal  tanpa ada yang menyuruh,  

b) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang 

berbuat sesuatu (Djamarah, 2002). 
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Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi ekstrinsik adalah :  

4) Dorongan keluarga  

Orang tua membawa balita ke Tempat Penitipan Anak bukan 

kehendak sendiri tetapi karena dorongan dari keluarga seperti ayah ibu 

dari orang tua tersebut dan teman. Misalnya orang tua membawa balita 

ke Tempat Penitipan Anak karena adanya dorongan (dukungan) dari 

kakek, nenek dan anggota keluarga lainnya. Dukungan dan dorongan 

dari anggota keluarga semakin menguatkan motivasi orang tua untuk 

memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya.  

5)  Lingkungan  

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal. 

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat 

termotivasi untuk melakukan sesuatu. Selain keluarga, lingkungan juga 

mempunyai peran yang besar dalam memotivasi seseorang dalam 

merubah tingkah lakunya. Dalam sebuah lingkungan yang hangat dan 

terbuka, akan menimbulkan rasa kesetiakawanan yang tinggi. Dalam 

konteks pemanfaatan Tempat Penitipan Anak, maka orang-orang di 

sekitar lingkungan orang tua akan mengajak, mengingatkan, ataupun 

memberikan informasi pada orAng tua tentang pelaksanaan kegiatan 

pendidikan di Tempat Penitipan Anak 

Dari penelitian motivasi orang tua menitipkan anaknya di TPA 

Sekar  Nagari adalah untuk memenuhi kebutuhannya untuk bekerja, 
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sesuai dengan teori Maslow kebutuhan untuk aktualisasi diri. Serta 

teori pemeliharaan dan keputusan dari Herzberg, teori prestasi dari 

Mccellend dan teori harapan dari Vroom.  Inti dari kebutuhan manusia 

mempunyai lima tingkatan, Maslow berkisar pada pendapat bahwa 

manusia mempunyai lima tingkatan atau hierarki kebutuhan. Manusia 

dalam kenyataanya udaha pemuasaan berbagai kebutuhan manusia 

berlangsung secara simultan (bukan berjenjang atau hierarkial). 

Artinya sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu  

yangbersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, 

memerlukan teman serta berkembang.  

 

Secara garis besar motif-motif dari para orang tua menitipkan 

anaknya di TPA dapat dikelompokkan pada motif aktualisasi dirinya 

Motivasi aktualisasi diri 

  Ibu Lyna Rahma Yulianti (33 tahun) adalah seorang karyawan 

swasta yang setiap senin sampai jum‟at berada di tempat kerja bekerja. Ibu Lyna 

Rahma Yulianti bekerja dari pul 8 sampai 4 sore. Bekerja di Universitas Negeri 

Semarang di bagian bidang kemahasiswaan. Ibu rahma merupakan ibu darita Putr 

Yulianti yang  Anindy yang sudah menitipkan anaknya daro sebelum umur 2 

duntahun. ia sedang mengandung 9 bulan yang menurutnya jika sudah lahir akan 

dititipkan juga di TPA Sekar Nagari. Ibu Lyna Rahma Yulianti berpendapat 

bahwa :  
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“saya sudah percaya dengan TPA Sekar Nagari, dulu Saat peresmian saya 

di undang, karena sudah percaya bahwa TPA Sekar Nagari dapat 

mengasuh anak saya. Akhirnya  tidak khawatir jika saya meninggalkan 

anak saya di TPA Sekar Nagari untuk fokus bekerja.  Saya sibuk bekerja, 

saya bekerja untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga saya”.  

 

 Kesenangan yang diperoleh Ibu Ratna karena dapat menambah 

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Terutama pada 

kebuthuan aktualisasi diri dimana ia dapat mengembangka potensi dirinya 

yaitu berupa pengalaman bekerja yang cukup dibidangnya dan masih 

mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan memberikan pendidikan 

yang layak kepada anaknya secara optimal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Motivasi Orang Tua Menitipkan 

Anaknya Di Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari Unnes”dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1. Motivasi Instrinsik orang tua dalam menitipkan anaknya di TPA 

Sekar Nagari adalah kebutuhan akan rasa aman dalam pengasuhan 

anak, ada harapan anaknya dapat tumbuh berkembang secara 

optimal, ada harapan anaknya mendapat pendidikan yang layak, 

kepuasaan layanan di TPA dibanding TPA lain.  

5.1.2. Motivasi ekstrinsik orang tua adalah adanya dukungan dar keluarga, 

teman dan tempat lembaga TPA yang strategis.  

5.1.3. Pendukung dan penghambat TPA adalah faktor tempat, biaya. 

Kualitas layanan pembelajaran, kesibukan orang tua. 

5.2.Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dapat disarankan sebagai 

berikut :  

5.2.1. Bagi Lembaga yang bersangkutan 

Lembaga penitipan anak dalam usaha meningkatkan eksistensi 

perannya sebagai sebuah lembaga yang melibatkan anak dalam mengasuh, 

merawat dan menjaga anak. Karena puas tidaknya seorang yang 
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menitipkan anak tergantung kepada pengamanan kualitas lembaga tersebut 

dalam menangani anak.  

Harapan kedepan lembaga Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

UNNES diharapkan dapat mampu melaksanakaan perannya dengan baik, 

sehingga terciptalah suasana yang harmonis dan dapat dipercaya oleh 

masyarakat. Lembaga TPA diharapkan dapat menambah ruangan lagi . 

dan harapannya TPA Sekar Nagari  akan menjadi berkembang maju 

dengan uluran tangan Dharma Wanita Persatuan UNNES untuk ikut ambil 

bagian dalam menangani TPA Sekar Nagari secara profesional.  

5.2.2. Bagi pengasuh  

a. Pengasuh dan anak asuh perlu adanya jalinan yang akrab, tanpa 

mengurangi kewibawaan pengasuh. 

b. Pengasuh hendaknya banyak mengetahui kejiwaan anak, sehingga 

akan lebih mudah dalam menghadapi berbagai probem anak. 

c. Pengasuh sebagai figur hendaknya banyak memberikan 

keteladanan dalam beberapa hal. 

d. Pengasuh hendaknya kreatif baik itu dalam mengajar, 

menggunakan alat peraga dan menanfaatkan ruangan yang ada 

sehingga ruangan yang sempit tidak menjadi suatu kekurangan 

bagi lembaga lagi. 

5.2.3. Bagi orangtua Anak Asuh 

a. Meskipun anak sudah dititipkan di TPA diharapkan orangtua tetap 

menjaga kualitas komunikasi yang baik dengan anaknya. 
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b. Hormatilah pengasuh  

c. Ciptakan komunikasi yang baik dengan pengasuh. 

d. Usahakanlah selalu menanyakan perkembangan anak kepada 

pengasuh  
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KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN 

MOTIVASI ORANGTUA PENITIPKAN ANAK DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

 

Kepala sekolah dan Pengasuh 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR NO ITEM 

1.Gambaran Umum 

Tempat Pengasuhan Anak 

Sekar Nagari 

1. Kondisi umum  1. Latar belakang 

2. Struktur organisasi  

3. Visi dan misi  

4. Sarana prasarana  

5. Dana  

 

1-5 

Dokumentasi 

Dokumentasi  

Dokumenasi  

6-8 

 2.Faktor yang 

mendukung orang 

tuamenitipkananak 

1. Faktor pendukung 

dan penghambat 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

KISI-KISI INTRUMEN 

MOTIVASI ORANG TUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI 

Responden : Orangtua 

 

N

O 

VARIABE

L 

SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR ITEM 

1. Motivasi 

orangtua 

menitipkan 

anak 

Motivasi 1. Kebutuhan 

fisik 

2. Kebutuhan 

keamanan 

3. Kebutuhan 

sosial 

4. Kebutuhan 

harga diri 

5. Kebutuhan 

Aktualisasi 

Diri 

 

1.2. 

3. 

4.5.6.7.8. 

9. 

10 

  Internal 1. Pemahaman 

tentang 

TPA 

2. Keinginan 

orangtua 

3. Alasan 

orangtua 

menitipkan 

11.12.13. 

13.14.15. 

16.17.18.19.20.

21.22. 

2. Faktorpend

ukungdanpe

nghambat 

Ekstrinsik 1. Peran TPA 

2. Sarana 

prasarana 

23. 

24.25.26.27.28. 

29.30. 

L
am

p
iran

 4
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3. Model 

pembelajar 

di tpa 

4. Model 

pengasuhan 

di tpa 

31.32.33.34.35.

36 

 

37. 

  1.Pendukung  

2. 

Penghambat 

 38 
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PEDOMAN WAWANCARA 

MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

KEPALA SEKOLAH 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

I. Gambaran Umum Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

1. Kapan (tanggal, bulan, tahun) berdirinya TPA Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang ? 

2. Dimana letak geografis TPA Sekar Nagari Universitas Negeri 

Semarang ? 

3. Siapa yang menjadi pelopor berdirinya TPA Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang ? 

4. Apa yang melatarbelakangi berdirinya TPA Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang ? 

5. Apa status TPA Sekar Nagari Universitas Negeri Semarang ? 

6. Berasal dari manakah dan masukan di TPA Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang ? 

7. Berapa biaya SPP yang harus dibayarkan oleh warga belajar tiap 

bulannya? 
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8. Bagaimana tata kelola keuangan (biaya kegiatan belajar mengajar, 

pengasuh, pemeliharaan. Dam rehabilitasi) Di TPA Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang ? 

9. Apa yang 

menjadifaktorpendukungdanpenghambatorangtuamenitipkananak? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

         

 Orangtua 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   :  

Jenis kelamin  : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan   : 

Hari/tanggal  : 

Alamat  : 

 

1. ASPEK MOTIVASI 

 

A. JENIS KEBUTUHAN 

 

1) Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

2) Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan? 

3) Apakah dengan menitipkan anak anda di TPA kebutuhan rasa nyaman 

anda dan anak anda terpenuhi? 

4) Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak anda 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya? 

5) Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak anda dengan teman-

temannya di TPA? 

6) Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA tempat anak anda? 
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7) Bagaimana hubungan andadengan anak saat tidak berada di TPA? 

8) Bagaimana hubungananda dengan pengasuh TPA? 

9) Apakah selama anda menitipkan anak segi keamanan, kesehatan dan 

keselamatan anak terpenuhi , sehingga menjadi bahan pertimbangan 

sendiri untuk memilih TPA Sekar Nagari sebagai tempat penitipan anak 

anda? 

10) Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anak? 

 

B. INSTRINSIK 

11) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak ? 

12) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

13) Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

14) Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

15) Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

16) Apa alasan anda menitipkan anak anda di TPA? 

17) Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

18) Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

19) Apa pendidikan terakhir anda? 

20) Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 

21) Jam berapa anda pulang dari kerja? 

22) Mungkinkah anda sibuk sehingga menitipkan anak anda di TPA? 



 

 

122 

C. EKSTRINSIK 

23) Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh dan 

mendidik? 

24) Apakah tempat penitipan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

25) Menurut andaapakah TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

26) Menurut andaapakah alat peraga dan bermain TPA sekar nagari sudah 

lengkap? 

27) Menurutanda bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari? 

28) Menurut anda apakahmasih ada kekurangan pelayanan di Tempat 

Penitipan Anak? 

29) Apakah aktifitas anakandadi rumah sama dengan saat berada di Taman 

Penitipan Anak? 

30) Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

31) Apakah anda tahu bagaimana model pengasuhan TPA sekar nagari? 

32) Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

33) Menurut anda bagaimanmodel pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

34) Menurutandaapakah pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak anda? 
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35) Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, dan 

pengelola) TPA? 

36) Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  

37) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua 

menitipkan anaknya di TPA ? 
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CATATAN LAPANGAN 

Nama   : Woro Hanni   Pengamatan tgl : 18 mei 2014 

Umur   : 33 Tahun    Jam   : 08.00-09.00 

Pekerjaan  : Staf Tu Akbid   Pendidikan  : D3 Komputer 

  

di   : Akbid Abdi Husada  

 

Sehari sebelum bertemu saya menghubungi informan, untuk menjelaskan 

maksud dan tujuan, setelah informan setuju saya menentukan tempat wawancara 

yaitu di kampus Akbid Abdi Husada tepatnya di perpustakaan. Jam 07.30 saya 

menemui informan kemudian jam 08.00 saya mulai menanyakan hal-hal sesuai 

instrumen wawancara saya. 

Ibu woro merupakan ibu dari Bagus Hari Prataman (5tahun) beliau sudah 

menitipkan anaknya dari tanggal 15 Juli 2013. Tidak hanya dititipkan namun juga 

mengikuti pembelajaran Kelompok Bermain di PAUD Sekar Nagari.  Ade bagus 

yang merupakan anak tunggal dari ibu woro, jika beliau mempunyai anak nanti 

katanya akan di titipkan di Sekar Nagari juga.  IbU Woro bekerja di Akbid Abdi 

Husada sebagai staf Tu. Ia bekerja dari jam 08.00-16.00 wib. Suami ibu Woro 

bernama Masyharinata berumur 31 tahun dan bekerja di PT Batamtex. Jika 

suaminya masuk sift malam biasanya yang akan mengantar dan menjemput 

anaknya adalah suaminya, namun jika suami masuk pagi, yang akan mengantar 

dan mengantar adalah ibu Woro Sendiri. 

Ibu Woro lahir di Jember 10 Oktober 71 ia merupakan warga pendatang di 

Gunung Pati. Di semarang beliau mempunyai dua tempt tinggal yaitu di Mes 

Batamtex Rt 04 Rw 05 lengensari. Ungaran Barat dan kontrak di Banaran Rt 05 

rw 05. Namun tempat yang sering ditinggali adalah yang ada di Banaran karena 

yang paling dekat dengan tempat saya bekerja dan anak sekolah. Untuk yang di 

Mes sekarang digunakan jika suami saya pulang malam saja.  

Anak ibu Woro sudah setahun dititipkan di TPA Sekar Nagari, 

sebelumnya anaknya di asuh oleh tetangganya sampai dua kali hingga menjelang 

usia 3 tahun. Pembantu yang pertama pendidikan terakhirnya adalah SD 

sedangkan yang kedua adalah SMP. Pada saat diasuh oleh pembantu yang kedua 

anak juga mengikuti pembelajaran di PAUD Sekar Pelita. Namun karena di rasa 

kurang ibu Woro memindahkannya di PAUD Sekar Nagari dan juga dititipkan di 

TPA Sekar Nagari tidak di asuh oleh pembantu lagi. Menurutnya memang bagus 
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jika diasuh oleh pembantunya. anak tidak kurang perhatiannya karena 

pembantunya hanya mengasuh satu anak yaitu anaknya saja namun masih kurang 

dalam hal memandirikan dam mendidiknya. Contohnya saja untuk BAB anak 

saya dulu saat dengan pembantu maunya BAB dicelana karena tidak diajarkan 

dan dibiasakan untuk BAB dikamar mandi namun setelah masuk ke TPA Sekar 

Nagari, cukuo dengan waktu 3 bulan saja kebiasaan itu langsung berubah bahkan 

jika tidak dikamar mand anak saya tidak mau.   

Untuk dan puas jika anak saya dititipkan Di TPA dari pada dititipkan oleh 

pembantu. Meskipun jika di TAP ada kekurangannya yaitu 1 segi pendidikan saya 

lebih nyaman pengasuh emmegang lebih dari satu anak sehingga perhatiannya 

juga tidak fokus dengan satu anak pula. Infroman mengetahui TPA Sekar Nagari 

adalah dari rekan kerjanya yang anaknya sudah dititipkan di TPA Sekar Nagari 

sebelum dia.  
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CATATAN LAPANGAN 

Nama   : Lyna Rahma Yulianti  Pengamatan tgl : 18 mei 2014 

Umur   : 33 Tahun    Jam   : 14.00-13.00 

Pekerjaan  : PNS     Pendidikan  : S1     

  

di   : G.H Lantai 1 Bagian Kemahasiswaan UNNES 

 

Peneliti memperkenalkan diri kemudian penjelaskan maksud dan 

tujuannya melalui telepon, untuk meminta bantuan informan, setelah setuju 

membuat janji waktu wawancara. Hari yang disepakati tanggal 18 Mei 2014 di 

kantor informan yaitu di Rektorat tepatnya Gedung H Lantai 1 Bagian 

Kemahasiswaan Unnes. Pukul 14.00 tepat peneliti bertemu informan, setelah 

berkenan peneliti menjelaskan maksud pertemuannya dengan Ibu Lyna. Saat ini 

usia Bu Lyna 33 tahun, di kota Semarang bu Lyna termasuk warga pendatang, 

karena alamat aslinya adalah di Brebes.  beliu tinggal di Perumahan Sekar Gading 

Blok Q-9 Semarang.  

Bu Lyna adalah orangtua dari Anindyta Putri Yulianti  yang dititipkan di 

tempat Penitipan Anak Sekar Nagari dan sedang mengadung 9 bulan anak 

keduanya. Ibu Lyna bekerja di Bagian Kemahasiswaan Unnes dengan jam kerja 

dari pukul 07.30-16.00 WIB. Sedangkan suaminya bekerja sebagai karyawan 

swasta di Nasmoco Jl.Raya Kaligawe km 3-5 Semarang. Jam kerja suaminya 

tidak menentu tergantung jadwal sift.  

Anak ibu lyna lahir di Salatiga , 16 November 2009 sudah dititipkan di 

TPA dari sebelum umur 2 tahun saat TPA baru di resmikan dan baru dipindahkan 

ke Joglo FE Unnes. Ibu Lyna hadir menjadi salah satu peserta peresmian sehingga 

mengetahui latarbelakang berdirinya TPA. Menurutnya ia sudah percaya terhadap 

TPA dari awal berdirinya sampai sekarang sehingga saat punya anak dia juga 

merasa aman untuk menitipkannya disana.  Terlebih pekerjaan yang hampir 

seharian dihabiskan ditempat kerja membuat Ibu Lyna lebih nyaman menitipkan 

anaknya di Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari. Beliau juga menyampaikan jika 

anak keduanya nanti lahir ia juga akan menitipkkan  di TPA Sekar Nagari.  

Ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi bu Lyna menitipkan 

anaknya di TPA Sekar nagari yaitu karena faktor tempat yang strategis dekat 

dengan tempat kerja bu Lyna sehingga tidak tertarik untuk menitipkan TPA di 

tempat lain. Meskipun di dekat tempat tinggalnya juga terdapat TPA namun 
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beliau tetap tertarik untuk menitipkan anaknya di TPA karena lebih mudah bagi 

bu Lyna untuk memantau perkembangan anaknya saat istrirahat kerja. Bu lyna 

sering menengok anaknya pada jam istrirahat karena ia mengetahui jika anaknya 

sering tidur siang dan bangunnya susah. Sebelum masuk ke TPA Sekar Nagari 

menurutnya anaknya sangat nakal dan jail terhadap teman bermainnya sehingga 

tidak heran jika setiap selesai bermain banyak laporan dari orangtua atau 

pengasuh temannya jika anaknya sudah membuat nangis teman-temannya. Tidak 

hanya itu, anaknya juga senang jika menjadi pusat perhatian sehingga sering ia 

mencari perhatian baik kepada temannya, gurunya atau orang dewasa lainnya 

sehingga ibu Lyna khawatir jika ia bertemu dengan orang jahat, terlebih akhir-

akhir ini banyak kejahatan yang dilakukan kepada anak.  

Hubungan komunikasi Bu Lyna dengan pengasuh anaknya,menurutnya 

snagatlah baik. Pada saat mengantar dan menjemput anaknya beliau tidak lupa 

sekedar sapa dan menanyakan perkembangan anaknya. Menurutnya Tempat yang 

sepi, bersih dan jauh dari jalan raya, dengan adanya lalu lalang mahasiswa 

menurutnya tidak menganggu jalannya proses pembelajaran pada anaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

HASIL WAWANCARA 

MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

         

 Orangtua 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Anindya Ardiansari 

Jenis kelamin  :Perempuan 

Umur   : 34 

Pendidikan  : S2 

Pekerjaan   : Dosen Fe Unnes 

Hari/tanggal  : 28 mei 2014 

Alamat  : kebon manis rt 1/3 Mangunsari Gunung Pati Semarang 

 

2. ASPEK MOTIVASI 

 

D. JENIS KEBUTUHAN 

 

38) Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

Jawab : 1 tahun 

39) Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan? 

Jawab : baik-baik saja, tidak sakit-sakitan 

40) Apakah dengan menitipkan anak anda di TPA kebutuhan rasa nyaman 

anda dan anak anda terpenuhi? 

Jawab : sudah , sehingga saya dapat fokus dalam bekerja. 

41) Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak anda 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya? 
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Jawab : membantu, di TPA anak terbiasa berkomunikasi dengan banyak 

teman sebayanya dan lingkungan tempat TPA. 

42) Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak anda dengan teman-

temannya di TPA? 

Jawab : iyaa peduli mba, 

43) Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA tempat anak anda? 

Jawab : peduli 

44) Bagaimana hubungan andadengan anak saat tidak berada di TPA? 

Jawab : melalui komunikasi tidak langsung, dengan cara mengawasi lewat 

pengasuh, melalui sms atau telp menanyakan kabar anak saya, atau 

keadaan anak saya di TPA. 

45) Bagaimana hubungananda dengan pengasuh TPA? 

Jawab : baik, 

46) Apakah selama anda menitipkan anak segi keamanan, kesehatan dan 

keselamatan anak terpenuhi , sehingga menjadi bahan pertimbangan 

sendiri untuk memilih TPA Sekar Nagari sebagai tempat penitipan anak 

anda? 

Jawab : iyaaa mba, 

47) Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anak? 

Jawab : pekerjaan 

E. INSTRINSIK 

48) Apa yang anda ketahui tentang TPA ? 
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Jawab: tempat untuk menitipkan anak disaat orang tua tidak dapat 

mengasuhnya dengan memberikan bayaran kepada pihak lembaga.  

49) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

Jawab : lembaga yang diresmikan pada tahun 2011, terletak di joglo FE 

unnes, dulunya berada di belakang FIK. Yang di asuh oleh ibu yayuk, 

anik, rara, dan ibu ratna. Terdapat 3 program yaitu KB, TK dan TPA.  

50) Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : keinginan saya agar anak mendapatkan pendidikan yang baik, 

mendapatkan teman yang banyak dan kesehatan. Kalau bisa mendapatkan 

prestasi mba,, (sambil tersenyum). 

51) Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

Jawab ; harapannya agar TPA pengasuhnya lebih ramah tidak gakal dan 

lebih sayang lagi kepada anak seperti menganggap anak sendiri, sehingga 

orang tua akan lebih tenang menitipkan anaknya di TPA Sekar Nagari, 

52) Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

Jawab : sudah  

53) Apa alasan anda menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : karena saya dan suami harus bekerja 

54) Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

Jawab : kurang lebih 3.5 juta/bulan 

55) Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

Jawab : dosen di UNNES 
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56) Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : s2 

57) Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 

Jawab : jam 8 pagi, namun dari rumah jam 6 atau jam 7 persiapannya. 

58) Jam berapa anda pulang dari kerja? 

Jawab : jam 4 sore 

59) Mungkinkah anda sibuk sehingga menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : iya 

F. EKSTRINSIK 

60) Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh dan 

mendidik? 

Jawab : sudah mba 

61) Apakah tempat penitipan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

Jawab : sudah 

62) Menurut andaapakah TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

Jawab :  sudah 

63) Menurut andaapakah alat peraga dan bermain TPA sekar nagari sudah 

lengkap? 

Jawab : dari yang saya lihat sekilas saat menjemput anak sudah mba, 

64) Menurutanda bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari? 

Jawab : baik 
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65) Menurut anda apakahmasih ada kekurangan pelayanan di Tempat 

Penitipan Anak? 

Jawab : tidak ada 

66) Apakah aktifitas anakandadi rumah sama dengan saat berada di Taman 

Penitipan Anak?\ 

\jawab : tentu berbeda mba, jika di TPA kegiatan anak sudah jelas 

terjadwal, alat permainan banyak, temannya juga banyak  jika dirumah 

temannya sedikit, waktunya sore dan malah hari lebih banyak dihabiskan 

anak untuk tidur. 

67) Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

Jawab : ada, anak berubah menjadi lebih mandiri, lebih baik 

68) Apakah anda tahu bagaimana model pengasuhan TPA sekar nagari? 

Jawab : tahu, menggunakan pendekatan moving clas dan BCCT, itu yang 

saya suka dari TPA Sekar Nagari, pendekatannya berbeda dnegan TPA 

lain. 

69) Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

Jawab : sejuk, letaknya bagus aman untuk bermain anak, karena jauh dari 

jalan besar. Berada di lingkungan kampus. 

70) Menurut anda bagaimanmodel pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

Jawab : diterapkan sudah bagus 
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71) Menurutandaapakah pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak anda? 

Jawab : sudah 

72) Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, dan 

pengelola) TPA? 

Jawab : dengan menyempatkan mengobrol saat menjemput anak atau 

melalui telepon seluler. 

73) Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

Jawab : ada, namun jika undangannya di jam kerja saya sering terlambat 

atau tidak dapat hadir. 

G. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  

74) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua 

menitipkan anaknya di TPA ? 

Jawab : letak TPA yang stategis, dekat dengan tempat kerja saya sehingga 

memudahkan saya untuk mengontrol, dan antar jemput anak. 
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MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

         

 Orangtua 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Dwi Endah Kusumaningtyas 

Jenis kelamin  : perempun  

Umur   : 38 tahun 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : karyawan UNNES 

Hari/tanggal  : Senin, 9 Juni 2014 

Alamat  : Perum Mangunsari Asri No 35 

 

ASPEK MOTIVASI 

 

A. JENIS KEBUTUHAN 

 

1. Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

Jawab :  2 tahun  

2. Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan?: 

Jawab : biasa saja mba, tapi alhamdlh anak saya tidak sakit-sakitan, paling 

hanya flu.  

3. Apakah dengan menitipkan anak anda di TPA kebutuhan rasa nyaman 

anda dan anak anda terpenuhi? 

Jawab : alhamdlh sudah mba, 

4. Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak anda 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya? 
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Jawab : membantu mba 

5. Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak anda dengan teman-

temannya di TPA? 

Jawab : pastinya peduli mba, yang namanya juga orang tua 

6. Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA tempat anak anda? 

Jawab  : peduli mba.. 

7. Bagaimana hubungan andadengan anak saat tidak berada di TPA?  

Jawab : anak diasuh oleh pengasuh di TPA tidak ada komunikasi. 

8. Bagaimana hubungananda dengan pengasuh TPA? 

Jawab : baik 

9. Apakah selama anda menitipkan anak segi keamanan, kesehatan dan 

keselamatan anak terpenuhi , sehingga menjadi bahan pertimbangan 

sendiri untuk memilih TPA Sekar Nagari sebagai tempat pengasuhan anak 

anda? 

Jawab : iyaa 

10. Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anak? 

Jawab : di saat saya sibuk bekerja saya tidak mau menelantarkan anak 

saya, saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik 

tanpa ada rasa tertekan dan bosan saat menunggu saya dan suami saya 

pulang kerja. 

11. INSTRINSIK 

12. Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak ? 
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Jawab : tempat pendidikan anak usia dini, 0-6 tahun. 

13. Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

Jawab : tempat pengasuhan yang dulunya berada di belakang FIK, namun 

setelah diresmikan secara langsung pada tahun kalau g slaah tahun 2011 

berpindah di dekat gedung FIS UNNES, tepatnya di joglo . 

14. Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : anak mendapatkan teman yang banyak, dapat belajar dengan baik, 

mendapat pendidkan yang baik sesuai dengan tahap perkembangannya. 

15. Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

Jawab : harapannya semoga TPA semakin maju dan diminati oleh banyak 

orang tua. Jika ruangan dan pengasuh di tambah lagi sepertinya lebih 

bagus lagi. 

16. Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

Sjawab : sudah 

17. Apa alasan anda menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : karena harus bekerja 

18. Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

Jawab : kurang lebih 3 juta 

19. Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

Jawab : karyawan unnes bekerja di rektorat gedung H lantai 2. 

20. Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : S1 
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21. Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 

Jawab ; jam 8 pagi 

22. Jam berapa anda pulang dari kerja? 

Jawab : jam 4 sore 

23. Mungkinkah anda sibuk sehingga menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : iya mba jika tidak saya sendiri yang akan mendidik anak saya. 

B. EKSTRINSIK 

24. Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh dan 

mendidik? 

Jawab : sudah 

25. Apakah tempat penitipan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

Jawab : sudah layak 

26. Menurut andaapakah TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

Jawab : sudah 

27. Menurut andaapakah alat peraga dan bermain TPA sekar nagari sudah 

lengkap? 

Jawab : sudah  

28. Menurutanda bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari? 

Jawab : sudah bersih dan rapi 

29. Menurut anda apakahmasih ada kekurangan pelayanan di Tempat 

Penitipan Anak? 
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Jawab : tidak ada 

30. Apakah aktifitas anakandadi rumah sama dengan saat berada di Taman 

Penitipan Anak? 

Jawab : berbeda 

31. Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

Jawab : ada, saya terkejut dengan kemampuan anak saya dapat menghafal 

banyak do‟a. 

32. Apakah anda tahu bagaimana model pengasuhan TPA sekar nagari? 

Jawab : sedikit mba,  

33. Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

Jawab : sejuk dan tenang 

34. Menurut anda bagaimanamodel pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

Jawab :  model BCCT menurut saya bagus, menghasilkan pesrta didik 

mempunyai kemampuan yang baik. Tidak mengecawakan orang tua 

35. Menurutandaapakah pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak anda? 

Jawab : sudah 

36. Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, dan 

pengelola) TPA? 
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Jawab : pada saat mengantar dan menjemut anak meluaangkan waktu 

untuk mengobrol dengan pengasuh baik itu menanyakan ttg pengasuh, 

atau shariing tentang perkembangan atau masalah anak saya. 

37. Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

Jawab : ada, namun jika undangannya dijam saya bekerja terkadang saya 

tidak dapat datang 

D.FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  

38. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua 

menitipkan anaknya di TPA ? 

Jawab : letak TPA yang stategis, model pembelajaran yang bagus, biaya 

yang murah juga pengasuh yang berasal dari PAUD.  
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MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 
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 Orangtua 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Ismi Trisnawati 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Umur   : 32 tahun 

Pendidikan  : SI 

Pekerjaan   : PNS 

Hari/tanggal  :  3 Juni 2014 

Alamat  : Pakintelan Gunung Pati Semarang 

 

ASPEK MOTIVASI 

 

A. JENIS KEBUTUHAN 

 

1. Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

Jawab : 3 tahun 

2. Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan? 

Jawab : ada perubahan yang baik, anak sehat-sehat saja 

3. Apakah dengan menitipkan anak anda di TPA kebutuhan rasa nyaman 

anda dan anak anda terpenuhi?  

Jawab : iya mba, sudah terpenuhi, saya merasa nyaman meninggalkan 

anak saya di TPA dan fokus dengan pekerjaan saya. 

4. Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak anda 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya? 

Jawab : membantu  
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5. Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak anda dengan teman-

temannya di TPA?: jawab : saya peduli mba setelah penjemput dengan 

santai saya menanyaan hal apa saja yang sudah dilakukan selama di TPA 

kemudian dengan siapa anak bermain, kemudian anak menceritakan 

dengan siapa anak bermain, siapa temannya dan bermain apa saja. 

6. Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA tempat anak anda? 

Jawab : peduli 

7. Bagaimana hubungan andadengan anak saat tidak berada di TPA? 

Jawab : saya dihubungi oleh pihak TPA jika anak terjadi kenapa-kenapa, 

atau saat istrirahat kantor saya menengok anak saya. 

8. Bagaimana hubungananda dengan pengasuh TPA? 

Jawab : baik 

9. Apakah selama anda menitipkan anak segi keamanan, kesehatan dan 

keselamatan anak terpenuhi , sehingga menjadi bahan pertimbangan 

sendiri untuk memilih TPA Sekar Nagari sebagai tempat penitipan anak 

anda? 

Jawab : sudah mba, yang menjadi pertimbangan karena saya sudah 

mengenal pendidik dan pengasuh, bagaimana sifat mereka dan bagaimana 

cara mereka mengasuh anak. 

10. Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anak? 

Jawab : karena saya harus bekerja 
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B. INSTRINSIK 

11. Apa yang anda ketahui tentang Tempat Pengasuhan Anak ? 

Jawab : tempat penitipan anak yang didalamnya ada unsur pendidikan 

12. Apa yang anda ketahui tentang Tempat Pengasuhan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

Jawab : paud yang diresmikan pada tanggal  14 November 2011 oleh 

menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyar RI 

13. Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : anak pendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan 

kebutuhannya. 

14. Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

Jawab : ruangan ditambah agar lebih luas lagi, pengasuh juga ditambah 

agar anak perbandingan pengasuh dalam mengasuh anak lebih sedikit lagi, 

dan pengasuh melakukan peran dengan baik. 

15. Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

Jawab : puas 

16. Apa alasan anda menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : karena saya harus bekerja untuk membantu suami mencari uang.  

17. Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

Jawab : kurang lebih 4 juta 

18. Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

Jawab : sebagai guru di SDN Sampangan 1 

19. Apa pendidikan terakhir anda? 
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Jawab : S1 

20. Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 

Jawab : pukul 7 pagi persiapan dari pukul 6 pagi 

21. Jam berapa anda pulang dari kerja? 

Jawab : jam 2 

22. Mungkinkah anda sibuk sehingga menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : iyaa,,karena kerja itu tadi mba. 

 

C. EKSTRINSIK 

23. Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh dan 

mendidik? 

Jawab : sudah mba.... 

24. Apakah tempat pengasuhan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

Jawab  : sudah mba...  

25. Menurut andaapakah TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

Jawab : sudah mba 

26. Menurut andaapakah alat peraga dan bermain TPA sekar nagari sudah 

lengkap? 

Jawab : menurut saya sudah mba, saya senang anak saya dititipkan di sana 

karena alat bermainnya lengkap dan kualitasnya masih bagus-bagus. 

27. Menurutanda bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari? 
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Jawab : TPA Sekar Nagari tempatnya bersih, sampah-sampah di buang 

pada tempatnya, anak-anak juga tidak membuang sampah secara 

sembarangan karena sudah di ajarkan kebersihan sejak dini. 

28. Menurut anda apakahmasih ada kekurangan pelayanan di TPA? 

Jawab : ruangan yang sempit selain itu saya pikir sudah bagus semua. 

29. Apakah aktifitas anakandadi rumah sama dengan saat berada di Taman 

Penitipan Anak? 

Jawab : berbeda mba sepertinya. 

30. Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

Jawab : ada mba dan banyak sekali perubahan baiknya. 

31. Apakah anda tahu bagaimana model pengasuhan TPA sekar nagari? 

Jawab : sedikit mba yaitu menggunakan moving class, sentra-sentra. 

32. Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

Jawab ; sejuk, tenang jauh dari keramaian jalan raya. 

33. Menurut anda bagaimanmodel pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

Jawab : sudah bagus cocok diterapkan pada anak, hasilnya juga bagus. 

34. Menurutandaapakah pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak anda? 

Jawab : efektif mba... 

35. Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, 

dan pengelola) TPA? 
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Jawab : pada sata mengantar dan mendidik anak saya meluangkan waktu 

sebentar untuk mengobrol santai baik itu hanya untuk menanyakan kabar 

pengasuh juga menanyakan perkembangan anak saya. 

36. Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

Jawab : ada, namun jika undangan ada di jam kerja saya sering tidak dapat 

datang. 

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  

37. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua 

menitipkan anaknya di TPA ? 

Jawab : faktor pendukung yaitu letak TPA yang stategis dekat dengan 

tempat saya mengajar, model pengasuhan yang menurut saya sudah bagus 

karena hasilnya anak dapat menguasai surat Al-qur‟an dan anak lebih 

mandiri. Yang terpenting karena anak saya merasa betah disana sehingga 

saya tetap ingin menitipkan anak disana. Faktor penghambat sepertinya 

hanya ruangan saja yang perlu diperluas untuk hal lain saya pikir sudah 

cukup. 

 

 

HASIL WAWANCARA 

MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

         

 Orangtua 

IDENTITAS RESPONDEN 
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Nama   : Sumariatul Faizah 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Umur   : 35 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Cleaning cervis 

Hari/tanggal  : 5 Juni 2014 

Alamat  : Banaran rt 4/5 Kalimasada 4 

 

1. ASPEK MOTIVASI 

 

A. JENIS KEBUTUHAN 

 

 

1) Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

Jawab : 3 tahun  

2) Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan? 

Jawab : baik-baik saja 

3) Apakah dengan menitipkan anak anda di TPA kebutuhan rasa nyaman 

anda dan anak anda terpenuhi? 

Jawab : sudah  

4) Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak anda 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya? 

Jawab : membantu 

5) Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak anda dengan teman-

temannya di TPA? 

Jawab : peduli mba, 

6) Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA tempat anak anda? 
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Jawab : peduli mba, 

7) Bagaimana hubungan andadengan anak saat tidak berada di TPA? 

Jawab : baik 

8) Bagaimana hubungananda dengan pengasuh TPA? 

Jawab : baik kami saling sapa dan menegur, juga pengasuh sering 

melaporkan perkembangan anak saya saat menjemput atau mengantar 

anak saya. 

9) Apakah selama anda menitipkan anak segi keamanan, kesehatan dan 

keselamatan anak terpenuhi , sehingga menjadi bahan pertimbangan 

sendiri untuk memilih TPA Sekar Nagari sebagai tempat penitipan anak 

anda? 

Jawab : iyaa...mba,  

10) Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anak? 

Jawab : faktor dalam diri saya bahwa saya sadar pendidikan anak usia dini 

itu sangat penting, dan karena faktor saya harus bekerja sehingga anak 

tetap mendapatkan pendidikan yang layak. 

B. INSTRINSIK 

11) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Pengasuhan Anak ? 

Jawab : layanan pendidikan anak usia dini yang proses pembelajarannya 

dari pagi, sampai sore, membantu pra orang tua yang sama-sama sibuk 

bekerja sehingga tidak dapat menjaga anak pada siang hari secara optimal. 
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12) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

Jawab : TPA yang berada wilayah kampus mba, yang pendidik dan 

pengasuhnya berasal dari jurusan PAUD UNNES.  

13) Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : anak dapat berkembang sesuai dengan umurrnya. 

14) Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

Jawab : harapannya saya agar TPA dapat mencetak peserta didik yang 

unggul dan berprestasi. 

15) Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

Jawab : sudah 

16) Apa alasan anda menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : agar anak berada ditempat yang aman saat saya dan suami 

meninggalkan anak untuk bekerja, tidak merasa bosan dan anak dapat 

bermain dengan teman-temannya dengan adanya pengawasan dari 

pengasuh. 

17) Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

Jawab : kurang lebih 2 juta 

18) Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

Jawab : membersihkan gedung FE UNNES 

19) Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : SMA 

20) Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 
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Jawab : 6 pagi 

21) Jam berapa anda pulang dari kerja? 

Jawab : siang mba namun sore berangkat lagi untuk bersih-bersih lagi 

22) Mungkinkah anda sibuk sehingga menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : iya 

C. EKSTRINSIK 

23) Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh dan 

mendidik? 

Jawab : membantu 

24) Apakah tempat penitipan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

Jawab : sudah layak 

25) Menurut andaapakah TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

Jawab : sudah 

26) Menurut andaapakah alat peraga dan bermain TPA sekar nagari sudah 

lengkap? 

Jawab : sudah mba, alat permainannya banyak dan lengkap. 

27) Menurutanda bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari? 

Jawab : sudah bagus, sudah bersih 

28) Menurut anda apakahmasih ada kekurangan pelayanan di Tempat 

Penitipan Anak? 

Jawab : dari anak saya dititipkan sampai saat ini tidak ada mba, 
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29) Apakah aktifitas anakandadi rumah sama dengan saat berada di Taman 

Penitipan Anak? 

Jawab : berbeda mba,,,kalau dirumah kan anak tidak lagi bersama teman-

temannya namun bersama keluarganya dan jadwalnya juga berbeda 

dengan saat di TPA. 

30) Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

Jawab : Ada, perkembangan anak saya membaik,, terutama kemandirian 

dan kemampuan anak saya sekarang bagus sekali. Sudah dapat 

menghitung, menghafal surat pendek Al-qur‟an, do‟a sehari-hari dan 

bahasa inggris, saya sangat senang mengetahuinya. 

31) Apakah anda tahu bagaimana model pengasuhan TPA sekar nagari? 

Jawab : yang saya tahu di TPA sekar nagari terdapat sentra-sentra mba...  

32) Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

Jawab : saat banyak anak bermain pasti ramai lah mba, tapi untuk 

lingkungannya sejuk dan tenang, tidak terlalu bising dengan suara lalu-

lalang kendaraan, meskipun dekat dengan tempat parkir namun saya pikir 

itu tidak mengganggu anak-anak saat belajar, bermain dan tidur siang. 

33) Menurut anda bagaimanmodel pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

Jawab : sudah bagus karena hasilnya bagus. 

34) Menurutandaapakah pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak anda? 
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Jawab : sudah 

35) Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, dan 

pengelola) TPA?,  

Jawab : dengan menjalin komunikasi yang baik, ramah, saling menyapa.  

36) Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

Jawab : ada mba,  

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  

37) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua 

menitipkan anaknya di TPA ? 

Jawab : faktor pendukungnya banyak mba, ya biar anak dapat belajar 

dengan baik di ajarkan oleh pendidik yang sudah profesional, dari lulusan 

paud langsung setidaknya dia pasti lebih tau bagaimana karakteristik anak 

dari pada saya, karena tempatnya dekat dengan tempat kerj saya, faktor 

pendukung lainnya dibandingkan TPA lain, TPA sekar nagari menurut 

saya lebih murah, namun dari semua faktor tersebut disebabkan karena 

saya harus bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anak saya sendiri. 
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IDENTITAS RESPONDEN 
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Nama   : Woro Hanni 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Umur   : 33 Tahun 

Pendidikan  : D3 Komputer 

Pekerjaan   : Staf Tu Akbid Abdi Husada 

Nama anak    : Bagus Hari Pratama 

Hari/tanggal  : Semarang, 6 Juni 2014 

Alamat  : Mes Batamtex Rt 04 Rw 5 Lengensari, Ungaran Barat dan  

      Kontrak di Banaran Rt 5 Rw 5 

 

A. ASPEK MOTIVASI 

 

1) JENIS KEBUTUHAN 

 

1. Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

 10 bulan dari bulan juli 2013mba 

2. Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan? 

 Baik 

3. Apakah dengan menitipkan anak  di TPA kebutuhan rasa nyaman anda 

terpenuhi? 

 Sudah mba 

4. Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak menyesuaikan 

diri dengan teman sebaya? 

 Menurut saya membantu mba,  

5. Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak dengan temannya di TPA? 

 Sangat peduli, dengan siapa ia bermain dan bermain apa saya 

tanyakan setelah menjeput atau saat santai di rumah 
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6. Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA Sekar Nagari? 

 Peduli, karena di sana tempat anak saya dititipkan. Baim tidaknya 

nanti kan ada hubungannya dengan anak saya. 

7. Bagaimana anda berhubungan dengan anak saat tidak berada di TPA? 

 baik dan dekat 

8. Bagaimana anda berhubungan dengan pengasuh TPA? 

 Melalui komunikasi secara langsung saat menjemput anak atau 

saat pertemuan rutin. Pernah juga memalui sms.  

9. Apa yang menjadi bahan pertimbangan untuk memilih TPA Sekar Nagari 

sebagai tempat penitipan anak anda? 

 Dulu sebelum anak saya dititipkan saya menggunakan jasa 

pembantu, yang momong anak saya dulu tetangga mba, sampai 2x 

saya menggunakannya. Namun menurut saya anak lebih baik di 

titipkan di lembaga pendidikan agar tidak hanya di asuh namun 

dididik, oleh karena itu saya surveikebeberapa tempat lembaga 

TPA.  Saya melihat dari segi tempat, pola pengasuhan, sikap 

pengasuhnya dan tanya-tanya ke orangtua yang menitipkan 

anaknya di TPA tersebut, hingga akhirnya saya menentukan TPA 

di dekat rumah saya. TPA kecil, awalnya saya akan menitipkan 

anaknya di TPA Sekar Nagari karena dulu saya melihat didepan 

TPA ada lubang yang lumayan dalam saya mengurungkan niat 

saya, hingga setelah beberap bulan say mendengar jika lubang itu 

sudah ditutup dan dirubah menjadi lahan parkir saya 

memindahkan anak say ke TPA Sekar Nagari karena  dekat dengan 

tempat saya bekerja, murah dan pembelajaran agamanya menurut 

teman saya baik.  Sebenarnya ada TPA yang dekat dengan rumah 

saya namun saya lebih memilih yang dekat dengan tempt kerja 

agar sewaktu-waktu ada apa” dengan anak saya saya mudah 

bertemunya.  

10. Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anak? 
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 Faktor kondisi mba, suami sibuk bekerja saya juga, dan kenapa 

saya memilih TPA Sekar nagari karena tempatnya  yang strategis 

dekat dengan kantor saya bekerja juga disana model 

pembelajarannya bagus sehingga saya tertarik untuk 

menyekolahkan anak saya di KB dan menitipkan nya di Sekar 

Nagari. 

 

2). INSTRINSIK 

11. Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak ? 

 TPA menurut saya tempat penitipan anak yang orang tuanya sibuk 

bekerja namun tidak hanya dititipkan mba tp ada tambahan 

pendidikan didalamnya. Berbeda dengan ketika kita menitipkan 

oleh pengasuh tetangga atau pembantu kita, memang ada 

pendidikannya namun tidak sebanyak jika saya menitipkan di 

Sekar Nagari karena didalamnya terdapat pengasuhannya juga. 

Anak saya tidak hanya saya titipkan namun juga ikut Kelompok 

bermain. 

12. Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

 TPA miliknya unnes mba yang tempatnya di joglo Fe. 

13. Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

 Keinginannya saya mba, semoga anak saya perkembang sesuai 

tahapan umurnya, mempunyai masa kanak-kanak yang baik dan 

pinter. Syukur-syukur lebih berprestasi dibandingkan teman 

lainnya.  

14. Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

 Harapannya semoga dapat mencetak lulusan yang Akhlakul 

karimah, pinter dan siap untuk masuk SD. Para pengasuh 

diharapkan harus benar-benar sabar dalam mengasuh anak. 

15. Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 
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 Sudah. 

16. Apa alasan anda menitipkan anak di TPA? 

 Sibuk bekerja. 

17. Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

 Dengan suami kurang lebih 5-6 juta mba 

18. Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

 Saya di Akbid Abdi Husada dibagian staf tata usaha. 

19. Apa pendidikan terakhir anda? 

 D3 

20. Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 

 Jam 8 dan berangkat dari rumah jam 07.30 wib 

21. Jam berapa anda pulang dari kerja? 

 Jam empat sore mba. 

22. Mungkinkah karena sibuk sehingga menitipkan anak di TPA? 

 Iya mba begitulah 

 

 

3). EKSTRINSIK 

23. Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh anak? 

 sudah 

24. Apakah tempat penitipan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

 Sudah layak mba,,, 

25. Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

 Sudah mba 

26. Apakah menurut anda alat bermain TPA sekar nagari sudah lengkap? 

 Sudah mba 

27. Bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari menurut anda? 

 sudah lumayan baik. 
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28. Apakah menurut anda masih ada kekurangan pelayanan di Tempat 

Penitipan Anak? 

 Tidak ada 

29. Apakah anak melakukan aktifitas di rumah sama dengan saat berada di 

Taman Penitipan Anak? 

 Berbeda  

30. Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

 Ada mba banyak sekali dan yang paling terlihat anak semakin 

mandiri, misalnya dulu sebelum anak saya di TPA, saat masih 

diasuh oleh tetangga jika anak saya buang air besar slelau di 

celana, tidak mau di kamar mand namun setelah beberapa bulan 

di TPA dia maunya dikamar mand, saya sangat senang dengan 

perubahan yang satu ini. 

31. Apakah anda tahu bagaimana model pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

 tahu 

32. Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

 Saat saya mengantar dan menjemput anak keadaanya lumayan 

tenang dan teratur 

33. Bagaimana menurut anda model pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

 Sudah Baik mba.... 

34. Apakah menurut anda pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak? 

 Sudah mba...anak saya meskipun masih  

35. Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, dan 

pengelola) TPA? 

 Saat mengantar dan menjemput anak tidak hanya sekedar menyapa 

namun juga menanyakan kabar beliau juga menanyakan bagaimana 

perkembangan anak saya. Jika anak sesuatu misalnya anak saya 
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sakit, saya menitipkan pesan baik itu secara langsung maupun 

melalui telepon seluler 

36. Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

 Ada, saat pengambilan raport dan pentas seni.  
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HASIL WAWANCARA 

MOTIVASI ORANGTUA MENITIPKAN ANAKNYA DI TEMPAT 

PENGASUHAN ANAK SEKAR NAGARI UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

         

 Orangtua 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Lyna Rahma Yulianty 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Umur   : 33 tahun 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : PNS 

Hari/tanggal  :18 Mei 2014 

Alamat  :Perum, Sekaran Gading Blok Q-9 Semarang 

 

A. ASPEK MOTIVASI 

 

1). JENIS KEBUTUHAN 

 

1. Sudah berapa lama anda menitipkan anak di TPA? 

Jawab : 3 tahun yang lalu sebelum  anak saya berumur 2 tahun 

2. Bagaimana perkembangan fisik anak anda setelah dititipkan? 
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Jawab : Banyak sekali perkemangannya mba, dulu sebelum masuk 

anak saya belum bisa ngapa-ngapain,karna masih kecil sekarang 

semakin lama semakin bagus. Sekarang sudah pintar nari, bermain 

dan jarang sakit. 

3. Apakah dengan menitipkan anak anda di TPA kebutuhan rasa nyaman 

anda dan anak anda terpenuhi? 

Jawab : Sudah mba, saya dekat dengan pengasuhnya, setiap 

mengantar dan mengambil saya sering komunikasi dulu atau sekedar 

menyapa. Terlebih pengasuh dan pendidik disitu juga kebanyakan 

lulusan dari UNNES jadi merasa sudah dekat karna satu almamater 

dan lulusannya jg dari PAUD. tempatnya TPA Sekar Nagari juga 

strategis dengan tempat saya bekerja jadi mudah mengontrol anak 

saya.  

4. Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari membantu anak anda 

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya? 

 Membantu sekali mba,,, dulu sebelum anak saya si Nindy sebelum 

masuk TPA Sekar Nagari anaknya nakal sekali, dulu temannya 

sedikit karena setiap bermain pasti ada laporan dari tetangga atau 

orangtua lain jika anak saya sudah membuamenangis. Anak saya 

suka main cakar, gigit dan mencari perhatian membuat saya 

khawatir jika bermain diluar rumah tanpa ditemani saya. Namun 

semenjak di TPA Sekar Nagari kebiasaan buruk anak saya 

semakin berkurang dan sekarang sudah tidak nakal lagi , dari 

yang saya perhatikan sudah banyak teman yang mau dengannya 

dan banyak yang terlihat senang dan nyaman bersama anak saya.  

5. Apakah anda peduli terhadap pergaulan anak anda dengan teman-

temannya di TPA? 

Jawab : Tentu saja peduli mba, sepertinya tidak ada orangtua yang 

tidak peduli dengan anaknya. Setelah habis pulang sekolah pasti saya 
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tanya anak saya. dengan siapa disekolahnya bermain, bertemu dengan 

siapa dan belajar apa. Saya juga memperhatikan bagaimana sikap 

teman-teman anak saya, jika kurang baik saya sedikit membatasi anak 

saya untuk tidak sering bermain bersama. Karena anak mudah sekali 

meniru mba,saya takut jika anak saya meniru hal yang tidak baik. 

6. Apakah anda peduli terhadap pola pengasuhan di TPA tempat anak 

anda? 

Jawab : peduli 

7. Bagaimana anda berhubungan dengan anak saat tidak berada di TPA? 

Jawab : Pihak pengasuh TPA jika ada apa-apa dengan anak saya akan 

meberitahukan lewat telp. 

8. Bagaimana anda berhubungan dengan pengasuh TPA anak anda? 

Jawab : Saat mengantar dan menjemput anak slalu berkomunikasi 

dahulu. Menanyakan perkembangan anak. 

9. Apakah yang menjadi bahan pertimbangan anda untuk memilih TPA 

Sekar Nagari sebagai tempat penitipan anak? 

Jawab TPA Sekar Nagari tempatnya stategis, dekat dengan tempat 

kantor saya bekerja, jauh dari jalan raya, tidak bising  dan bersih.  

10. Faktor apa yang paling memotivasi anda sehingga memilih TPA Sekar 

Nagari sebagai tempat untuk menitipkan anaknya? 

 Kepercayaan dengan pihak TPA sehingga saya merasa nyaman 

menitipkan anak disana 

2) INSTRINSIK 

3) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak ? 

Jawab Tempat untuk menitipkan anak  
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4) Apa yang anda ketahui tentang Tempat Penitipan Anak Sekar Nagari 

Universitas Negeri Semarang? 

Jawab TPA sekar nagari diresmikan bulan desember 2007, diresmikan 

oleh menkokesra, mendikbud dan rektor (Sudjono Sastroatmojo). saya 

kebetulan ikut diundang dalam peresmian tersebut.  

5) Apa keinginan anda saat menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab : Anak saya berubah menjadi baik, sedikti kalem dan tidak 

nakal lagi 

6) Apa harapan anda untuk kemajuan TPA? 

Jawab Harapannya agar tempatnya bertambah luas  

7) Apakah anda sudah merasa puas dengan pengasuhan TPA Sekar Nagari? 

Jawab Sudah mba.. 

8) Apa alasan anda menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab :Karena saya bekerja dan saya ingin anak saya dititipkan 

dengan orang yang tepat agar selama saya bekerja saya dapat 

fokus dengan pekerjaan.  

9) Berapa pendapatan anda setiap bulan? 

Jawab : Rp 3.000.000,00  

10) Apa pekerjaan sehari-hari anda? 

Jawab : Bag Kemahasiswaan 

11) Apa pendidikan terakhir anda? 

Jawab : S1 

12) Jam berapa anda mulai berangkat kerja? 

Jawab : 07.30 WIB 

13) Jam berapa anda pulang dari kerja? 

Jawab : 16.00 WIB 

14) Mungkinkah anda sibuk sehingga menitipkan anak anda di TPA? 

Jawab Iyaa mba, saya sibuk, suami saya juga sibuk dan saya tidak 

nyaman jika anak saya dititipkan oleh tetangga atau pembantu.  
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3). EKSTRINSIK 

15) Apakah TPA Sekar Nagari sudah membantu anda dalam mengasuh ? 

Jawab : sudah 

16) Apakah tempat penitipan anak sekar nagari menurut anda layak untuk 

dijadikan TPA? 

Jawab : sudah 

17) Apakah menurut anda TPA Sekar Nagari sudah memiliki kualitas yang 

bagus? 

Jawab : sudah 

18) Apakah menurut anda alat peraga dan bermain TPA sekar nagari sudah 

lengkap? 

Jawab : sudah 

19) Bagaimana kebersihan TPA Sekar Nagari menurut anda? 

Jawab : Ruang, kelas, kamar mand ,area bermain dan tempat tidur 

anak sudah terlihat bersih namun bagi saya tempatnya kurang luas 

. 

20) Apakah menurut anda masih ada kekurangan pelayanan di Tempat 

Penitipan Anak? 

Jawab : Selain tempatnya yang kurang luas tidak ada kekurangan 

dalam pelayanan mengasuh anak saya. 

21) Apakah anak anda melakukan aktifitas di rumah sama dengan saat berada 

di Taman Penitipan Anak? 

Jawab Sepertinya sama 

22) Apakah ada perbedaan perkembangan yang membaik dari sebelum dan 

sesudah anak anda dititipkan ? 

Jawab : Ada, banyak sekali dari sosial, kesehatan dan motoriknya 

23) Apakah anda tau bagaimana model pengasuhan TPA sekar nagari? 

Jawab : Tahu, sebelumnya ada sosialisasi terlebih dahulu dari 

pihak TPA 
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24) Bagaimana keadaan suasana TPA Sekar Nagari selama jam pengasuhan? 

(bising, tenang, panas atau sejuk). 

Jawab : Tenang 

25) Bagaimana menurut anda model pengasuhan di TPA Sekar nagari? 

Jawab : sudah bagus 

26) Apakah menurut anda pola pengasuhan di TPA sudah efektif untuk 

memandirikan anak anda? 

Jawab : sudah 

27) Bagaimana cara anda berhubungan dengan pihak (Pengasuh, pendidik, dan 

pengelola) TPA? 

Jawab : Memalui telepon seluler, komunikasi langsung saat 

mengantar, menjemut anak dan saat pengambilan raport. 

28) Adakah pertemuan rutin dengan TPA? 

Jawab :  Ada namun karna kesibukan kerja saya jarang datang. 

 

29) FAKTOR PENDUKUNG 

30) Apa yang menjadi faktor pendukung anda menitipkan anak di TPA? 

Jawab : karena saya harus bekerja, untuk memenuhi kebutuhan, 

namun agar anak tidak terlantar dan tetap mendapatkan 

pendidikan yang layak saya menitipkannya DI TPA Sekar Nagari. 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. TPA Sekar Nagari Tampak depan Gambar 2. Tempat bermain 

anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Ruang Tunggu orang tua Gambar 4. Keterangan Peresmian 

TPA 
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Gambar 5. Anak-anak saat bermain Gambar 6. Anak saat menunggu 

jemputan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tempat tidur anak   Gambar 8. Sentra Ibadah 
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Gambar 9. Lemari di ruang tidur anak untuk menyimpan tas dan pakaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Proses Penelitian 
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Gambar 11. Alat Bermain anak 

 

Gambar 12. Sentra balok 
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DAFTAR PESERTA DIDIK 

TEMPAT PENITIPAN ANAK PAUD SEKAR NAGARI 

1. Nama Anak   : Anindya Puteri Maharani (nindy) 

No induk   :0026 

Tanggal masuk TPA  : 25 Nov 2011 

Ttl    : Salatiga, 16 November 2009 

Agama   : Islam  

Alamat   :Perum Sekar Gading blog 0-9 Sekaran –Gunung 

Pati Semarang 

Anak    : ke 1 dari satu bersaudara 

 

Data orang tua : 

 

Ayah    : Agung Budi Sulistyo 

Ttl    : Salatiga, 1 Mei 1981 

Agama   : Islam 

Alamat   : Perum. Sekar Gading Black q 9 Sekaran 

Telp / Hp   : 085865820002 

Pekerjaan   : Karyawan Swasta 

Nama Instransi  : Nasmoco (Jln Raya Kaligawe km 3-5 Semarang) 

 

Nama Ibu   : Lyna Rahma Yulianty 

Ttl    : Brebes, 29 April 1981 
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Agama   : Islam 

Telp    : 085865537770 

Pekerjaan   : Karyawan Unnes  

Alamat   : Gedung H lantai 1 Bag Kemahasiswaan. 

 

2. Nama Anak   : Raditia Fakhriuzakri Afham (Fakhri) 

No Induk   : 0029 

Tanggal Masuk  : 1 Desember 2009 

TTL    : Semarang 8 November 2009 

Alamat   : Pakintelan .Gunung pati 

Anak   : ke 1 dari 1 

Nama Ayah   : Budiyanto  

TTL    : G. Kidul 5 Januari 1980 

Agama   : Islam 

Telp    : 081802431640 

Pekerjaan   : Administrasi  

Instansi   : UNNES 

Alamat kantor  : Sekaran. G. Pati Semarang 

Nama Ibu   : Ismi Trisnawati 

Ttl    : Sragen 13 Oktober 1982 

Agama   : Islam 

Alamat Kantor  : Pakintelan Gunung Pati 

Telp    :  081227469280 
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Pekerjaan   : Guru 

Nama instansi   : SDN Sampangan 01 Jln. Menoreh Tengah Rt 3 Rw 

23 

3. Nama Anak   : Muhammad Burhanudin Zuhro (Burhan) 

No Induk   : 0038 

TTL    : 28 Mei 2010 

Agama   : Islam 

Alamat   : Banaran Rt 4 Rw 5 Kalimasada No 4 

Anak    : ke 2 dari 2 bersaudara 

Nama Ayah   : M. Ihsanudin 

TTL    : 8 Agustus 1977 

Agama   : Islam 

Telp    : 02491339308 

Pekerjaan   : Wiraswasta (Cleaning servis) 

Instansi   : FE UNNES 

Alamat kantor  : FE kampus Sekaran gedung C. 

Nama Ibu   : Sumariatul Faozah 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   :  Wiraswasta  

 

4. Nama Anak   :  Ahza Fahmi Asshidqy  

No Induk  : 0049 

 TTL    : Sleman, 4 April 2009 
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Alamat   : Rt 2/4 Muntal Mangunsari G.Pati Semarang 

Nama Ayah   : Lukmanul Hakim 

TTL    : Madiun, 25 Juni 1983 

Agama   : Islam 

Telp    : 08883946967 

Pekerjaan   : Guru 

Instansi   : SMPT Cahaya Umat Bergas 

Alamat kantor  : Karangjati, Bergas Kabupaten Semarang 

Nama Ibu   : Lyna Latifah  

Ttl    : Yogyakarta, 23 September 1979 

Alamat Kantor  : FE gedung C Kampus Sekaran  

Telp    : 08170585483 

Pekerjaan   : Dosen FE 

 

5. Nama Anak   : Ryuga Arvael Anindra 

No Induk  : 0075 

TTL    : Semarang, 5 Mei 2010 

Agama   : Islam 

Alamat   : Kebon Mani Rt 1/3 Mangunsari G.Pati Semarang 

Nama Ayah   : Leon Endra Agusta 

TTL    : Semarang. 17 Agustus 1984 

Telp    : 085640205678 

Pekerjaan   :Karyawanswasta 
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Instansi   : PT. Karya Zirang Utama 

Alamat kantor  : Semarang 

Nama Ibu   : Anindya Ardiansari 

Ttl    : Semarang 23 Juli 1984 

Pekerjaan   : PNS Dosen 

Alamat Kantor  : Gedung C. FE Kampu Sekaran 

Telp    : 085640502323 

 

6. Nama Anak   :  Husna Elvira Eka Putri 

No Induk   : 0076 

TTL    : Purbalingga, 1 Maret 2011 

Agama   : Islam 

 Alamat   : Perum Mangunsari Asri No 55 

Nama Ayah   : Hari Suyanto 

TTL    : Semarang, a20 Juni 1980 

Telp    : 08156924434 

Pekerjaan   : karyawan swasta 

Instansi   :PT. KAO Indonesi 

Alamat kantor  : Jln.Terboyo Industri III/6 (024.6584884.886) 

Nama Ibu   : Dwi Endah Kusumaningtyas 

Ttl    : Banjarnegara , 28 Mei 1986 

Pekerjaan   : karyawan Unnes 

Alamat Kantor  : Gedung H, lantai 1 Rektorat 
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Telp    : 08560306062 

Nama instansi   : Unnes 

  

7. Nama Anak   : Adi Putra Pratama 

No Induk  : 0079 

Lahir     : 20 September 2012 

Agama   : Islam 

Alamat   : Jln. Kalimasada Rt 3 Rw. VI Sekaran. Gunung 

Pati. Semarang 

Nama Ayah   : Martono 

Ttl   : Semarang, 2 Maret 1982 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nama Ibu  : Sri Murni 

Ttl    : Pati, 6 Maret 1987 

Pekerjaan   : wiraswasta  

No hp :  : 085740195194 

 

8. Nama Anak   : Fuadi Kurnia Imam 

No Induk  : 0086 

Ttl    : Semarang, 6 Desember 2009 

Agama   : Islam 

Alamat   : Banaran Rt 5/5 Kelurahan Sekaran Gunung Pati 

Semarang 
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Nama ayah  : Sepul Imam 

Ttl    :   

Pekerjaan  : Guru 

Instansi  : YPI AL Madina 

Telp    : 081805948946 

Nama ibu  : Titik Kurniawati  

Ttl    : Pati, 22 Mei 1981 

Pekerjaan   : Dosen 

Instansi   : Akademi Kebidanan 

Telp    : 08222620132 

9. Nama Anak   : Nayla Zafira Mailang Budi 

No Induk  : 0095 

Tanggal masuk  : 11 Februari 2013 

Ttl    : Semarang, 18 Mei 2011 

Agama   : Islam 

Alamat   : Green Village No 78 Ngijo Gunung Pati. 

Semarang 

Nama ayah  : Danang Budi Purwanto 

Ttl    : Wonogiri 11 September 1982 

Pekerjaan  : Karyawan Swasta 

Instansi  : Bumi Putra Kantor Cabang 

Telp    : 085328498995 

Nama ibu  : Endang Kusrini 
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Ttl    : Demak 3 Maret 1983 

Pekerjaan   : Karyawan Unnes 

Instansi   : Lp 3 Gedung H Lantai 1 Rektorat UNNES 

(024/85079) 

Telp    : 085225182089 

 

10. Nama Anak  : Hasna Innaty Zalfa  

No Induk  : 0096 

Ttl    : Semarang, 30 April 2011 

Agama   : Islam 

Alamat   : Jln. Cempakasari Timur no 13 Rt 3/1 Sekaran 

Gunung Pati. 

Nama ayah  : Siswoyo 

Ttl    : Pati, 9 Juli 1986 

Pekerjaan  : POLRI 

Instansi   : Polres Pati 

Telp    : 081228570008 

Nama ibu  : Lingga Kurniawati, S. St 

Ttl    : Semarang, 2 Juni 1986 

Pekerjaan   : Dosen 

Instansi   : Akbid Abdi Husada Jln. Klo.Hr Hadiyanto no 70 

Banaran 

Telp    : 024/85070008 
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11. Nama Anak   : Bagus Hari Pratama 

No Induk  : 0102 

Ttl    : Semarang 13 Januari 2009 

 Agama   : Islam 

Alamat   : Mes Batam Tex RT 4/5 Lengensari Ungaran Barat. 

Nama ayah  : Masyaharinata 

Ttl    : Metro 22 Oktober 1973 

Pekerjaan  : Karyawan swasta 

Instansi  : PT Batam Tex 

Telp    : 0813225059727 

Nama ibu  : Woro Hanni 

Ttl    : Jember 10 Oktober 1971 

Pekerjaan   : karyawan swasta  

Instansi   : Akbid Abdi Husada (jln Hr. Hadiyanto No 71 

Gunung Pati) 

Telp    : 08995642551 

12. Nama Anak  : Aqila Zakiyyah Shabrina Najub 

No Induk  : 0120 

Ttl    : Johor Bahru 10 Desember 2009 

Agama   : Islam 

Alamat   ; Perum Bukit Sukorejo Blok H No 17 Gunung Pati 

Semarang. 
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Anak ke 2 dari 2 bersaudara 

Nama ayah   : Hamdan Hadi Kusuma 

Ttl    : Pati, 20 Maret 1979 

Pekerjaan  : Dosen 

Instansi  : IAIN Walisongo Semarang 

Telp    : 081261516629 

Nama ibu  : Budi Astuti 

Ttl    : Banjarnegara. 16 Februari 1979 

Pekerjaan   : PNS  

Instansi   : UNNES Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang 

Telp    : 024.8508034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

179 

Tabel  

Pelaksanaan Observasi di TPA PAUD Sekar Nagari 

NO HARI WAKTU KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin 3 Februari 2014 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 4 Februari 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 5 Februari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00-10.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

08.00-10.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-16.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi awal 

mengenai data-data guru 

dan peserta didik, 

fasilitas dan sarana 

prasarana di PAUD 

TPA Sekar Nagari.  

 

Obervasi kegiatan 

pembelajaran di TPA 

PAUD Sekar Nagari 

yaitu dari upacara 

pembukaan inti, hingga 

penutup. 9untuk 

mengetahui proses 

pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar). 

 

Observasi kegiatan 

pengasuhan setelah 

proses pembelajaran TK 

dan KB di PAUD 

karena semua anak TPA 

juga mengikuti proses 

pembelajarn di TK juga 

di KB. (untuk 

mengetahui proses 

pelaksaan kegiatan 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jum‟at, 9 Mei 2014 

 

 

 

08.00-16.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00 WIB 

pengasuhan). 

 

 

Observasi kegiatan 

pembelajaran di PAUD 

Sekar Nagari dari acara 

pembukaan, inti hingga 

penutup. (untuk 

mengetahui proses 

pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajari anak 

TPA dari sejak mulai 

pembelajatan di KB dan 

TK, istirahat, bermain, 

bekajar dan dijemput. 

 

Wawancara kepada 

pengasuh dan pendidik 

mengenai kedekatannya 

mengenai hal-hal apa 

saja yang menjadi 

motivasi orangtua 

menitipkan anaknya di 

TPA Sekar Nagari dan 

apa saja yang menajadi 

faktor mendorongnya.  

 Sumber : Obervasi 
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