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LAMPIRAN 

HASIL WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2013 

Waktu  : 10:00-10:15 

Tempat : PAUD Satria Tunas Bangsa 

Pewawancara : Melany C. 

Narasumber : Subyek 1 (EP) 

 

Q: Bu, sudah berapa lama mengajar di PAUD ini?  

A: Kurang lebih sudah 5 tahun.  

Q: Kemudian yang saat itu menjadi pertimbangan ibu untuk 

bekerja atau mengajar di PAUD ini, alasannya apa bu? 

A: Alasan saya, saya dulu menyekolahkan anak saya di TK Kristen, 

saya nunggu anak saya karena anak saya kembar, terus ada 

satu anak yang bermasalah, dia itu sangat luar biasa, tetapi 

justru gurunya tidak mengcover dengan kasih, justru dia bilang 

“oh dasar anak setan”.  Langsung hati saya terpukul. Ini 

sekolah Kristen tetapi kenapa ada perkataan yang keluar dari 

mulut seorang guru seperti itu. Terus saya punya kerinduan 

suatu saat  kalau di gereja saya ada TK, dulu kan belum ada 

PAUD, kalau Tuhan ijinkan, saya mau mengajar anak-anak 

seperti di sekolah minggu jadi membawa anak-anak dalam 

kasih Kristus, seperti itu. 

Q: Kemudian, apa pekerjaan ini sudah sesuai dengan harapan 

ibu? Atau pekerjaan ini sebagai batu loncatan mengisi 

kekosongan waktu atau kesibukan atau memang ibu mengajar 

disini sudah sesuai dengan harapan ibu tadi maksudnya 

mengajar dengan kasih atau yang sebagainya?  

A: Iya. Kalau menurut saya ini sudah sesuai karena saya dari 

kelas 2 SMP mengajar sekolah minggu, tapi kan hanya setiap 

minggu. Tetapi disini saya bisa mencurahkan kasih dan 
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memberkati anak-anak seperti di sekolah minggu. Jadi anak-

anak ini jadi generasi penerus dimasa yang akan datang. 

Q: Berarti ini sudah sesuai dengan harapan ibu, ibu bisa mengajar 

dengan kasih, mencurahkan sayang ibu buat anaka-anak. 

Terus suka duka mengajar di PAUD ini apa? 

A: Ya suka dukanya di PAUD ini kan tidak boleh menunjukkan 

kepada anak-anak kita kesedihan kita, masalah kita. Kalau pas 

keadaan tubuh kita ada kelemahan, terus ada yang anak yang 

BAB ada yang pipis, ada yang muntah gitu terus rekan kerja 

kita tidak bisa diajak kerja sama. jadi harus saya yang 

menangani karena rekan kerja itu masih muda, jadi merasa 

jijik, jadi ya dengan rela hati, bukan terpaksa ya saya 

mengerjakan dan membersihkan itu semua. Itu suka dukannya 

dan yang kedua kadang saya sudah datang tepat waktu terus 

ada rekan kerja yang datang terlambat padahal kalau hari senin 

pekerjaan kan banyak sekali karena runang habis dipakai 

sekolah minggu jadi kan kotor jadi saya mempersiapkan sendiri 

sementara guru bantu itu dengan santainya terus juga tidak 

minta maaf. tetapi di dalam hati saya “Tuhan saya mengerjakan 

seperti buat Engkau” jadi ada kejengkelan sedikit setelah itu 

saya minta ampun dan setelah itu selesai.  

Q: Berikutnya bu, seandainya ada PAUD / sekolah lain yang 

menawarkan fasilitas atau mungkin gaji yang lebih besar, 

apakah ibu mau menerimanyaatau memilih bertahandi PAUD 

ini? 

A: Puji Tuhan Karena saya tertanam di PAUD ini dari awal orang-

orang belum memandang PAUD ini berhasil, kami satu tim di 

pelayanan PAUD pada awalnya tidak menerima apa-apa tetapi 

kami sukacita karena kami punya hati pelayanan jadi kalau ada 

tawaran yang lebih, kemungkinan hati kami tidak disana tetapi 

hati kami tetep di PAUD ini. 
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Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2013 

Waktu  : 10:15-10:30 

Tempat : PAUD Satria Tunas Bangsa 

Pewawancara : Melany C. 

Narasumber : Subyek 2 (SH) 

 

Q: Ibu SH sudah berapa lama mengajar di PAUD ini? 

A: Saya mengajar di PAUD ini sudah sejak tahun 2010 jadi sudah 

hampir tiga tahun.  

Q: Kemudian yang menjadi faktor pertimbangan ibu SH memilih 

bekerja di PAUD ini, pertimbangannya apa? mungkin dekat dari 

rumah, mungkin keinginan ibu SH melayanianak-anak di 

tempat ini? 

A: Ya, yang pertama jadi pertimbanagan saya untuk bekerja sama 

dengan PAUD ini yang pertama saya kepengen bisa melayani, 

seperti itu. Kebetulan yang di gereja ini ada satu kesempatan 

bisa melayani di PAUD, saya ikut bergabung dengan PAUD. Di 

samping itu juga saya senang dengan anak-anak begitu ya, jadi 

itu yang jadi pertimbangan saya. Kemudian pertimbangan 

yanga lain, di samping saya  bisa melayani saya tetep bisa 

meng-cover anak-anak saya sendiri karena waktu pelayanan di 

PAUD ini tidak terlalu siang sore jadi di samping melayani di 

tempat pelayanan tapi juga bisa melayani keluarga. Begitu yang 

jadi pertimbangan saya. 

Q: Berarti sejauh ini pekerjaan ini sudah sesuai dengan harapan 

ibu SH? 

A: Kalau secara manusia harapannya itu masih punya harapan 

yang lebih lagi, tapi sambil berjalannya waktu saya percaya 

nanti harapan-harapan yang saya inginkan bisa tercapai. 

Q: Kalau boleh tahu apa harapan ibu kedepan? 

A: Saya kepingin nanti lebih bisa mengaktualisasikan diri, kalau di 

rumah terus kan tidak terpakai ilmunya lama-lama kita kan 

jadi tumpul begitu ya. Nah selama bekerja di tempat ini saya 

sudah bersyukur ya nanti kedepan saya kepingin PAUD ini 
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menjadi lebih maju lagi. Otomatis ketika PAUD lebih maju pasti 

semua mengikutinya lah, begitu. 

Q: Kemudian suka duka mengajar di PAUD ini apa bu? 

A: Sukanya dulu ya. sukanya merasa lebih awet muda karena 

setiap hari bertemu dengan anak-anak dan mereka anak-anak 

yang polos yang lucu. Mereka bisa mengobati, mungkin kalau di 

rumah rasanya penat, liat anak-anak itu rasanya senang, 

otomatis situasi yang menyenangkan melihat anak-anak itu 

akan membuat kita semangat lagi tidak membuat kita terus 

tepuruk dengan situasi yang tertekan, begitu melihat anak-anak 

senang. Kalau dukanya, ya pasti dimanapun kita bekerja ada 

dukanya. Dukanya kalau tiap anak itu sering apa ya namanya, 

masih anak-anak sih, suka ngompol begitu ya, otomatis kan 

gurunya yang membersihkan, ya tapi itu sudah tanggung jawab 

kami. Terus kita bawa anak-anak lebih mandiri lagi. Tapi hal itu 

tidak terlalu membuat berat sih menurut saya. 

Q: Bu, seandainya ada sekolah yang lebih bisa memenuhi harapan 

ibu, mungkin tidak hanya sekerdar fasilitas tetapi harapan ibu 

lebih terpenuhi disana, apa ibu kepikiran untuk berpindah 

kesana? 

A: Kalau secara manusia begitu ya, secara fasilitas yang lebih 

menjanjikan itu, pikiran kita pasti ada kesempatan untuk 

berkata bagaimana kalau saya disana. Itu tidak dipungkiri 

tetapi kebetulan saya, mungkin tidak. Karena dalam 

kesempatan ini saya bersekolah lagi dan saya berhutang budi 

dengan sekolah ini karena sekolah ini juga memberi kontribusi 

buat saya, jadi saya punya timbal balik. Sebenarnya sekolah itu 

inisiatif saya, ketika saya buat proposal untuk sekolah beasiswa 

begitu, dari pihak pengurus sendiri memberi tanggapan yang 

positif. Selama ini memang dana pribadi saya selama tiga 

semester saja, selanjutnya dibiayai.  

Q: Berarti tidak ada kemungkinan ibu untuk berpindah ya karena 

PAUD ini juga memberi kontribusi yang berarti untuk ibu.  
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Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2013 

Waktu  : 10:30-11:45 

Tempat : PAUD Satria Tunas Bangsa 

Pewawancara : Melany C. 

Narasumber : Subyek 3 (AW) 

 

Q: Sudah berapa lama bunda mengajar di PAUD ini?  

A: Sudah 4 tahun 

Q: Dari tahun? 

A: 2009 

Q: Pada awalnya yang menjadi faktor-faktor pertimbangan bunda 

memilih PAUD Satria Tunas Bangsa untuk mengajar di sini 

karena apa?  

A: Awal mulanya sebenarnya bukan nglamar ya. Jadi saya diminta 

oleh bapak gembala untuk membantu ditempat ini, kebetulan 

saya habis lulus. Jadi mau ga mau ya sudah. Karena nglamar-

nglamar ditempat lain yang sesuai dengan ijasah saya juga 

tidak ada jawaban sehingga untuk mengisi waktu saya 

mengajar disini. Ternyata dengan seperti itu malah langsung 

sampai sekarang.  

Q: Berarti apakah bekerja disini sudah sesuai dengan harapan 

bunda sejauh ini atau bunda masih memiliki harapan lebih? 

A: Kalo sesuai dengan harapan saya sebetulnya masih jauh, disini. 

Karena saya pengen disini ini seperti sekolah sekolah yang 

sudah ada namanya, tapi beberapa harapan sudah tercapai 

seperti terdaftar di dinas, tapi kebanyakan belum sesuai dengan 

harapan saya.  

Q: Nah, sekarang apakah mungkin seandainya ada pekerjaan atau 

tempat lain yang lebih bisa memenuhi harapan bunda, misal 

dengan tawaran fasilitas yang lebih baik, apakah ada kepikiran 

untuk berpindah atau bunda pilih bertahan? 

A: Kalo ada kesempatan yang bisa menjadi tempat menuangkan 

ide kreatif kita jadi bisa untuk menyalurkan kemampuan kita 
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miliki buat saya untuk menjadi yang lebih baik gitu, saya akan 

menerima itu untuk kebaikan saya dibanding kalau kita masih 

disini kreatifitas tidak berkembang terkotak-kotak dengan 

sistem yang  buat kita menjadi bagimana ya jadi guru kan 

harus lebih kreatif kan. Saya akan menerimanya untuk 

mengembangkan diri.  

Q: Berarti tetap ya ada kecenderungan mencari tempat yang lebih 

baik ya? 

A: Ya betul.  
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Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2013 

Waktu  : 10:30-11:00 

Tempat : TK Kamulyan Terpadu 

Pewawancara : Melany C. 

Narasumber : Subyek 4 (AN) 

 

Q: Awalnya ibu mendengar informasi tentang pekerjaan ini dari 

mana? 

A: Kalau dari saya pribadi sih saya kan negri ya mbak ya, jadi gak 

pengaruh saya mau ditempatkan dimana saja, menurut SK saya 

ngikut aja. Karena saya dari dinas. Ada informasi bahwa misalnya 

di TK ini butuh guru gitu. Kalo saya sih simple karena jaraknya 

dekat dengan rumah saya. Simple aja sih waktu itu ga kepengen 

ini itu. Jadi saya nurut ditempatkan saja. Pertama, memang saya 

mengajukan ke dinas. Ini ada TK nota bene  belum ada gurunya, 

karena dekat rumah saya, terus saya coba disini, sini acc terus 

saya hubungi dinas buat SK begitu. Kenapa kok sederhana begitu 

karena saya pernah mengajar di jauh terus kecelakaan nah itu 

yang membuat pertimbangan-pertimbangan bagi dinas dan juga 

saya. 

Q: Berarti saat itu tahapan recruitment masuk sini melalui dinas 

dulu ya bu? 

A: Iya karena disini belum ada guru negeri gitu kan, terus saya 

menghubungi kepala yayasan. Pak apakah masih dibutuhkan 

guru disini? Bukan apa-apa, jadi untuk masalah lain-lain tidak 

usah dipikirkan saya sudah ada yang mikir dari dinas. Terus 

beliau bilang bisa, ada. Jadi antara sekolah sini dan saya saling 

menguntungkan. Saya sendiri tidak perlu pergi jauh-jauh, dan 

sekolah masih kekurangan tenaga. 

Q: Berarti ibu memilih sekolah ini atas kemauan sendiri ya bu? 

A: Iya 

Q: Ibu sudah berapa lama mengajar disini? 

A: Disini saya 1 tahun belum ada. Kecelakaan itu bulan juni, terus 

cuti 3 bulan terus saya diminta disini. 
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Q: Berarti pekerjaan ini sudah sesuai dengan harapan ibu? Ibu 

merasa diuntungkan dari faktor jarak dari rumah ya bu? 

A: iya sesuai mbak. Pada dasarnya saya kan guru jadi ditempatkan 

dimana saja bisa. Pasti pekerjaannya begitu. 

Q: Yang sifatnya pribadi bu, maaf. Pendapatan dari dinas sudah 

bisa dibilang mencukupi ya bu dibanding dengan teman-teman 

yang lain yang bukan negeri. Berarti secara kebutuhan material 

sudah tercukupi dari dinas ya bu? 

A: Iya, sudah tercukupi. 

Q: Terus suka dukanya mengajar disini apa bu? 

A: Kalau dukanya ga ada, kalau sukanya banyak. Kenal temen-

temen juga sudah dari dulu. Anak-anaknya juga gampang 

diaturlah. 

Q: Menurut ibu apakah sekolah ini sudah mengusahakan bagi 

kesejahteraan guru-guru ? 

A: Kalau saya pribadi sih belum. Tapi untuk saya pribadi sih tidak 

masalah tapi untuk teman-teman yang lain tetap aja ada 

pengkotak-kotakan diantara kami. 

Q: Ibu dekat dengan murid-murid juga ya? 

A: Iya dekat. Sama wali murid saya juga deket. Banyak yang sudah 

kenal karena rumah saya dekat. 

Q: Terus tentang kreativitas ibu mengajar disini apakah ibu bisa 

tersalurkan atau masih terhambat karena mungkin minimnya 

fasilitas atau apa? 

A: Gak ada hambatan sih. Belum ada kendala bagi saya 

Q: Berarti ibu masih bisa bebas berkreasi untuk mengajar anak-

anak dan tidak terkendala itu ya bu. 
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Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu  : 10:30-11:00 

Tempat : TK Kamulyan Terpadu 

Pewawancara : Melany C. 

Narasumber : Subyek 5 (AJ) 

 

Q: Awalnya ibu mendengar lowonan pekerjaan di sekolah ini 

darimana bu? 

A: Dari pak Pendeta, ketua yayasan disini. 

Q: Ibu jemaat disini? 

A: Iya, saya jemaat disini. Waktu itu saya sudah mengajar di TK 

yang lain. Cuma waktu itu gereja meminta untuk ikut andil di TK 

gereja. 

Q: Pada saat itu yang menjadi pertimbangan ibu memilih TK ini 

apa bu, sampai meningalkan TK yang sebelumnya? 

A: Ya karena loyalitas terhadap gereja ya juga menghormati 

pemimpin.  

Q: Kemudian proses tahapan ibu masuk ketempat ini juga melalui 

wawancara ? 

A: Tahapannya sih ya saya masukkan lamaran pekerjaan seperti 

biasa. Itu kan cuma administrasi. Terus wawancaranya dengan 

pak K (ketua yayasan). Jadi ditanya tentang motivasi, keinginan 

atau tujuan kita untuk kedepan dengan TK ini apa. Jadi memang 

ada wawancara khusus. 

Q: Setelah itu ada tahapan lainnya? 

A: Waktu itu langsung mengajar diawal tahun ajaran baru. Jadi 

bulan juni ada panggilan, juli langsung mengajar. 

Q: Pada saat tu mempertimbangkan lebih memilih sekolah ini, 

pertimbangan atas kemauan sendiri atau mungkin ada dorongan 

dari orang lain? 
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A: Diri sendiri. Karena ini punya gereja kan ya sudah saya disini 

saja. 

Q: Dari tahun berapa bu? 

A: 2007 kurang lebih sudah 5 tahun. 

Q: Apakah sejauh ini pekerjaan ini sudah sesuai harapan ibu? 

A:  Tidak sesuai bahkan masih jauh dari harapan karena banyak 

hal, banyak yang membuat seperti itu tentang jumlah anak, terus 

TK ini juga kadang kurang mendukung misal kita mau seperti apa 

tidak bisa terlaksana karena tidak ada dukungan, misal fasilitas. 

Alat-alat peraga yang kami punya yang digunakan itu juga kurang 

jadi ya apa adanya. Yang ada disini ya dipake. 

Q: Menurut pandangan ibu TK ini ada perkembangan? 

A: Kalau perkembangan sih tidak ya. Kalau melihat jumlah anak 

kita menurun. Dulu awal saya masuk jumlah murid 78 sekarang 

cuma 30, separuhnya, padahal itu sudah semua kelas. Ya 

menurunnya sekarang mungkin karena banyak TK dan PAUD ya 

sekarang. Sekarang kan gampang buka itu dan dukungan orang 

tua juga kadang kurang. Misal kaya SPP, itu kan biaya operasional 

sekolah itu tidak lancar. 

Q: Apakah saat ini ibu berpikir bahwa pekerjaan ini nanti untuk 

pekerjaan yang jangka lama? 

A: Mungkin tidak. Tetap ada rencana lain untuk mengembangkan 

diri , itu harus. Ya kita jadi orang juga harus realistis kalau jumlah 

murid kita sekian, terlalu banyak guru juga berpengaruh pada 

pengeluaran, ya tidak imbang. 

Q: Ini sedikit bersifat pribadi ya bu, bekerja di tempat ini kan 

sebetulnya pelayanan. Apakah penghasilan ditempat ini bisa 

mencukupi kebutuhan ibu sehari-hari? 

A: Ya jelas tidak cukup. Jadi sorenya kan saya jadi staf PPA (Pusat 

Pengembanan Anak), ya sampingannya itu. 

Q: Suka dukanya mengajar ditempat ini apa bu? 



61 
 

A: Sukanya kalau berkumpul dengan anak-anak tu seneng. 

Dukanya kalau orang tua sudah mulai complain. Terus punya 

program tapi tidak didukung yayasan, jadi dukanya disitu jadi 

seperti membentur tembok kalau kita punya ide, cuma diabaikan 

saja. Itu sering saya hadapi. Untuk mengembangkan diri 

terhambat. Kreativitas terhambat juga karena harus 

menyesuaikan dana yang ada. 

Q: Menurut pandangan ibu apakah sekolah sudah mengupayakan 

kesejahteraan guru? 

A: Kalau kesejahteraan guru,masih belum ya. Kalau yang dari 

pemkot itu diterimakan tiap 6 bulan sekali tu juga nggak tau pasti 

kapan, belum bisa dipastikan bulan ini dapet atau bulan depan. 

Jadi itu yang kami dapat. Lainnya masih belum ada usaha.  

Q: Apakah ibu sering memberikan pendapat untuk 

mengembangkan sekolah ini? 

A: Itu sering, jadi setiap kami guru-guru kumpul, apalagi kan 

kalau kita habis pertemuan dengan dinas mestikan ini harus 

seperti ini, seperti itu. Kita sudah menyampaikan ide kita 

berusaha mengembangkan diri tapi selalu terbentur dengan dana. 

Kadang ikut seminar saja kita harus keluar biaya sendiri.  

Q: Misalnya bu entah berapa tahun kedepan, ibu memiliki peluang 

untuk bekerja di tempat lain dengan fasilitas yang lebih, minimal 

kebutuhan ibu bisa tercukupi. Apa ibu ada keinginan untuk 

mencoba berpindah kesana? 

A: Ya realistisnya kan iya. Kita juga harus melihat seperti itu, 

mungkin kalau melihat mereka yang sudah berumah tangga itu 

berat. Kalau kita yang single kan masih belum mikir beli beras dan 

lain-lain. Ya kenapa tidak kalau ada yang lebih. 

Q: Harapan bu kedepan untuk TK ini apa bu? 

A: Harapannya dari pihak yayasan sendiri berpkir serius untuk 

memajukan TK ini masing-masing fungsi dari pengurus yayasan 

itu berfungsi. Jadi guru itu tidak akan memikirkan hal-hal nanti 

ajaran baru bayar berapa. Nanti anak baru dipungut berapa. Jadi 

cuma sebagai staf pengajar. Jadi kebujakan dibuat oleh pengurus. 
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Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu  : 11:00-11:50 

Tempat : TK Kamulyan Terpadu 

Pewawancara : Melany C. 

Narasumber : Subyek 6 (AJ) 

 

Q: Awalnya ibu mendengar informasi tentang pekerjaan ini dari 

mana? 

A: Saya dulu  trial and error aja. Mungkin bisa disebut pelarian 

karena saya dulu di perusahaan jarang dirumah sementara anak 

saya masih kecil, suami saya juga sudah PNS, jadi gimana kalau 

kerjanya di Salatiga saja, gak usah ke luar kota. Ya secara 

finansial pada saat bekerja di perusahaan ya lebih mapan ya, tapi 

atas permintaan suami saya mencari pekerjaan yang waktunya 

lebih fleksibel. Terus teman ada yan menyarankan kalau mengajar 

di TK aja gimana. Terus saya mengajukan lamaran di sini dan di 

SMK. Tapi kalau SMK kan harus S1 dan saya D3. Terus kalau 

ngajar SMK waktu saya gimana kalau disini kan ya terimanya 

honor ya. Tapi waktunya kan hanya sampai tengah siang. Jadi 

sore bisa ngajar di rumah. 

Q: Bagaimana proses atau tahapan perekrutan saat ibu melamar 

di sini? 

A: Saya hanya bertemu dengan ketua yayasan kalau training tidak 

juga sih, soalnya beliau melihat saya kan sudah punya akta. Terus 

ya sudah masuk saja mengajar.   

Q: Sudah berapa lama ibu mengajar di sini? 

A: Dari tahun2006. Berarti sudah hampir 7 tahun  

Q: Apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan harapan ibu sejauh 

ini? Apakah ibu berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang 

jangka lama hingga pensiun nanti? 

A: Kalau dilihat dari sisi profesi sih saya senang. Mungkin dari 

rasa senang itu kan tergugah untuk mengajar dengan lebih baik. 

keksesuaian harapan saya disitu. Tapi kalau kesesuaian secara 

finasial memang belum, ya terimanya berupa honor. Tapi okelah 



63 
 

yang penting bagi saya waktu. Saya bisa mengajar juga ditempat 

lain. Orientasi kesejahteraan tetap ya karena tuntutan kebtuhan 

semakin meningkat.karena itu saya berusaha menyeimbangkan. 

Saya kadang juga berfikir kedepannya TK ini seperti apa, jadi ya 

saya melihat keadaan saja.  

Q: Apa suka duka mengajar di TK ini? 

A: Sukanya ya saya punya inspirasi kalau ketemu anak- anak. 

Dukanya keterbatasan dana untuk mengajar anak-anak dengan 

alat peraga, tapi saya siasati dengan pengunaan barang-barang 

bekas. Memanfaatkan yang ada juga. 

Q: Menurut ibu, apakah sekolah ini sudah mengupayakan yang 

terbaik untuk kesejahteraan guru? 

A: Belum sepertinya. Kadang untuk membuat alat peraga aja kita 

sering nombok.  

Q: Apakah ibu sering memberikan pendapat dalam 

mengembangkan sekolah ini? 

A: Ya sering mengusulkan tentang alat peraga terus juga 

manajerial yang terpisah dengan yayasan. Jadi di TK punya rumah 

tangga sendiri terpisah dari yayasan saya kira itu lebih sehat. 

Kepala sekolah sebenarnya menyetujui tetapi yayasan memiliki 

pendapat lain.  

Q: Apa harapan ibu kedepan untuk TK ini? 

A: Harapan saya hal-hal manajerial harus bisa lebih mapan. Dulu 

memang masih perintisan, tapi kalau sudah lama berdiri kan 

seharusnya sudah lebih mapan. 

 


