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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Tingginya tuntutan hidup di era modern ini membuat orang selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupannya yaitu dengan bekerja untuk menghasilkan pendapatan 

yang lebih, guna memenuhi kebutuhannya dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Bagi 

orangtua yang sudah mempunyai anak usia dini dan sibuk bekerja / statusnya sebagai 

orangtua karir mereka akan menitipkan anaknya ke pengasuh / Baby sitter atau TPA. 

Menyerahkan anak kepada pengasuh / Baby Sitter  bukanlah hal yang dapat dilakukan secara 

sembarangan, hal ini telah diatur didalam (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah 

Tangga ; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang 

Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan Golongan Pokok Jasa Perorangan Yang 

Melayani Rumah Tangga Bidang Pengasuhan Bayi (Baby Sitter). Anak dengan usia dibawah 

lima tahun sangat rentan, dan memerlukan perawatan ekstra, mulai dari asupan gizi yang 

cukup pada makanan yang diberikan supaya kesehatannya dapat terjaga, oleh karena itu 

orangtua tidak dianjurkan untuk mempercayakan pengasuh yang belum jelas kualifikasinya. 

Saat ini peran lembaga penyedia jasa yang khususnya memberikan pelayanan 

pengasuhan kepada anak usia dini sangat dibutuhkan, lebih umum dikenal dimasyarakat 

sebagai Taman Penitipan Anak (TPA).  Didalam (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman 

Penitipan Anak 2015) dikatakan bahwa, Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu 

bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, dengan prioritas sejak 

lahir sampai usia 4 tahun. Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 

pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun (Kementrian Pendidikan, 2013 : 4). TPA ini menyelenggarakan program pendidikan 

sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak 

usia empat tahun kebawah (Kementrian Pendidikan, 2013 : 8). Berdasarkan uraian diatas 
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dikatakan dengan jelas bahwa, fungsi TPA yaitu memberikan nilai-nilai edukatif bagi anak 

sebagai bekal pengetahuan dan pengembangan maupun pembentukan perilaku. 

Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) telah diatur didalalam  Permendikbud 

137 Tahun 2014 dengan tujuan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan untuk 

mewujudkan TPA yang bermutu dan berkualitas,  didalam Permendikbud terdapat 8 Standar 

Nasional PAUD antara lain : (a). Standar Tingkat Pencapaian Anak, (b). Standar isi (c). 

Standar Proses, (d). Standar Penilaian, (e). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (f). 

Standar Sarana dan Prasarana, (g). Standar Pengelolaan, (h). Standar Pembiayaan. Standar 

PAUD berfungsi sebagai, dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tindak lanjut 

pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, menjadi acuan setiap satuan dan 

program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan dasar penjaminan mutu 

PAUD. 

Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan suatu TPA adalah dengan melihat 

keselarasan antara proses pelayanan dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh pemerintah 

yaitu tercantum didalam Permendikbud 137 Tahun 2014, tetapi dengan adanya Peraturan 

Kementrian yang mengatur Standar Nasional PAUD bukan berarti semua sudah memenuhi 

syarat yang sudah ditetapkan, pada kenyataannya masih saja terdapat lembaga – lembaga 

yang khususnya memberikan pelayanan kepada anak usia dini, yang didalam 

penyelenggaraannya masih belum sesuai dengan ketetapan tersebut, seperti contoh kasus 

yang terjadi di kota Depok, menurut data Disdik Depok, saat ini ada sekitar 29 usaha Daycare 

yang tersebar di 11 Kecamatan di Depok, Namun dari jumlah tersebut, sedikitnya ada 3 

Daycare yang belum mengantongi izin, ketiganya adalah Daycare (D), Daycare (S) dan 

Daycare (J). Kabid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat Dinas 

Pendidikan (Disdik) Kota Depok Nita Ira Hernita, (Jumat 27/1/2017) .”Saat ini di Depok 

masih banyak Daycare yang tidak memiliki izin. Daycare tersebut masih menjalankan 

aktivitas seperti biasa walaupun tidak ada izin. Ini menjadi perhatian penting untuk kami, 

karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena belum memiliki izin”. 

infonitas.com  

Ketidak sesuaian antara peraturan yang sudah dibuat dengan penerapan dilapangan 

maka akan mengakibatkan pelayanan didalam TPA tersebut kurang maksimal karena anggota 

masyarakat yang berperan sebagai stakeholder lembaga Penitipan Anak tersebut  kurang 

memahami betapa sangat pentingnya pelayanan perkembangan anak usia dini. Sebagian 

berangggapan pendidikan yang dilaksanakan di Taman Penitipan Anak hanyalah “momong” 

http://infonitas.com/depok/laporan-utama/ada-tiga-daycare-ilegal-di-depok/35448
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dan belum melihat sisi yang sangat penting dari usia dini yang sering dikenal dengan masa 

keemasan atau golden age oleh para ahli dibidang Pendidikan Anak Usia dini.   

Dampak yang diakibatkan dari kurangnya pengetahuan dan fungsi TPA yaitu, akan 

mengakibatkan pemberian layanan yang kurang tepat sehingga terlihat seperti memandirikan 

anak tetapi kurang memberi sentuhan edukasi yang secara mendalam. Di sisi lain, dalam hal 

pendanaan sering dianggap sebagai sumber permasalahan terhambatnya pengembangan TPA, 

padahal apabila TPA tersebut berjalan dan diimbangi oleh manajemen yang baik akan sangat 

berkontribusi dalam hal finansial yang menguntungkan sebagai hasil lain dari edukasi 

tumbuh kembang anak usia dini yang diberikan.                                                                                                   

Berdasarkan informasi hasil wawancara kepada seorang mahawsiswi (R) yang pernah 

melaksanakan program magang di salah satu daycare di Salatiga mengeluhkan bahwa, 

“didalam daycare tersebut belum terdapat pembelajaran yang terstruktur untuk khusus TPA” 

hal ini berkaitan dengan standar ke (3) yaitu standar proses, dikatakan dengan jelas bahwa 

dalam standar proses terdapat 4 poin, salah satunya adalah perencanaan pembelajaran yang 

meliputi a. program semester (Prosem); b. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan 

(RPPM), c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).  Kemudian informasi dari 

mahasiswi (M) “adanya hukuman kurungan, bagi anak yang melakukan kesalahan akan 

dikurung didalam gudang sampai anak tersebut meminta maaf” masalah ini berkaitan dengan 

standar proses poin ke 2 yaitu pelaksanaan pembelajaran disana dikatakan bahwa 

pembelajaran dilakukan  melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis anak. Ada pula mahasiswi (T) yang mengeluhkan bahwa pengasuh 

didalam Daycare tersebut kualifikasi pendidikannya masih SMA, hal ini jelas berkaitan 

dengan standar no 5 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana 

penyelenggaraan TPA - TPA di Kecamatan Sidorejo Salatiga terkait keselarasannya dengan 

Standar Nasional PAUD, yang meliputi 8 standar yaitu (1). Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak; (2). Standar Isi, (3). Standar Proses, (4). Standar Penilaian, (5). Standar 

Pendidik dan tenaga Kependidikan, (6). Standar Sarana dan Prasarana. (7). Standar 

Pengelolaan, (8). Standar Pembiayaan.  
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1.2. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada latar belakang, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Standar Nasional PAUD, yang meliputi 8 standar yaitu (1). 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; (2). Standar Isi, (3). Standar Proses, 

(4). Standar Penilaian, (5). Standar Pendidik dan tenaga Kepndidikan, (6). Standar 

Sarana dan Prasarana. (7). Standar Pengelolaan, (8). Standar Pembiayaan, di seluruh 

TPA kecamatan Sidorejo Salatiga ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi Standar Pencapaian Perkembangan Anak di 

TPA-TPA Kecamatan Sidorejo Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional 

PAUD. 

2. Untuk mengetahui implementasi Standar Isi di TPA-TPA Kecamatan Sidorejo 

Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional PAUD. 

3. Untuk mengetahui implementasi Standar Proses di TPA-TPA Kecamatan Sidorejo 

Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional PAUD. 

4. Untuk mengetahui implementasi Standar Penilaian di TPA-TPA Kecamatan 

Sidorejo Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional PAUD. 

5. Untuk mengetahui implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di 

TPA-TPA Kecamatan Sidorejo Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional 

PAUD. 

6. Untuk mengetahui implementasi Standar Sarana dan Prasarana di TPA-TPA 

Kecamatan Sidorejo Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional PAUD. 

7. Untuk mengetahui implementasi Standar Pengelolaan di TPA-TPA Kecamatan 

Sidorejo Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional PAUD. 

8. Untuk mengetahui implementasi Standar Pembiayaan di TPA-TPA Kecamatan 

Sidorejo Salatiga yang mengacu pada Standar Nasional PAUD. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

 

1.4.1. Manfaat teoritis  

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberi pengetahuan tentang 

pengimplementasian Standar Nasional PAUD dalam Penyelenggaraan TPA, 

sehingga dapat menjadikan perbaikan kualitas penyelenggaraan TPA untuk 

meningkatkan pelayanan, selain itu penelitian ini bisa menjadi kontribusi bahan 

acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji masalah implementasi Standar Nasional 

PAUD agar dapat dijadikan pembanding, pertimbangan dan pengembangan pada 

penelitian yang sejenis dalam bidang pendidikan. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

 Dapat mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga TPA dalam 

penerapan Standar Nasional PAUD, selain itu dapat menjadi rujukan ketika sudah 

lulus dan masuk ke dunia pendidikan, serta menambah pengetahuan dan juga 

pemahaman tentang penerapan Standar Nasional PAUD di lapangan. 

b. Bagi Lembaga TPA  

 Dapat mengoptimalkan kinerja dan pelayanan, serta dapat mengetahui kendala 

– kendala yang dihadapi dan dapat mencari solusi dari kendala yang dihadapi 

sehingga dapat menjadi masukan positif bagi lembaga untuk meningkatkan mutu 

pelayanan. 

c. Bagi Pemerintah  

Dapat menjadi informasi tentang bagaimana penerapan / implementasi Standar 

Nasional PAUD yang berjalan di lapangan, selain itu mampu memberikan 

perbandingan dan tambahan wacana dalam pendidikan untuk mendukung gerakan 

peningkatan mutu pendidikan. 

   

  


