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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Taman Penitipan Anak 

Kehadiran sebuah lembaga yang melayani pengasuhan khusus anak saat ini mendapat 

perhatian serius dari pemerintah, ini terbukti dari adanya PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Pembinaan Anak Usia Dini 2015, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang penyelenggaraan program layanan TPA dan untuk memberikan acuan 

kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan PAUD dalam rangka menjangkau anak 

sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang membutuhkan layanan penitipan anak. 

Menurut pengertiannya, 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). Taman Penitipan Anak adalah satu bentuk layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini yang berfungsi sebagai pengganti keluarga dalam jangka waktu 

tertentu bagi yang orang tuanya yang dalam suatu hal tidak memiliki waktu untuk mengasuh 

dan mendidik. 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). 

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). Kemudian dalam 

(Miftakhul Jannah 2000 : 22) mengemukakan TPA adalah wahana belajar yang 

menggunakan sistem Beyond Center and Circle Time (BCCT) dan pembinaan kesejahteraan 

anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama 

orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu cukup dalam memberikan pendidikan 

dan mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lainnya. Pernyataan ini didukung oleh 

sebuah penelitian yang dilakukan Sari Desiyanti, dkk (2015) yang mengkaji tentang 

Pelayanan Pendidikan TPA Dalam Pengasuhan Anak, mengungkapkan bahwa TPA 

merupakan alternatif pilihan yang tepat bagi ibu yang bekerja di luar rumah tangga untuk 
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pengasuhan anaknya, lalu penelitian oleh Sherly Malinton (2013) yang melakukan penelitian 

tentang Studi Pelayanan Anak DI TPA Tenggarong, mengungkapkan bahwa keberadaan TPA 

dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat umumnya kesejahteraan anak. 

Pentingnya faktor kualitas dalam penyelenggaraan suatu Lembaga PAUD 

memunculkan berbagai penelitian tentang proses penyelenggaraan PAUD. Shelly Aprillia 

(2014) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak  TPA di Yogyakarta, 

menemukan bahwa faktor penghambat pengasuhan yaitu kurangnya tenaga pengasuh dan 

Alat Permainan Edukatif (APE) yang dirasa masih kurang memadai. Beberapa peneitian lain 

yang serupa dengan itu, Nur Hidayah (2008) yang mengkaji Layanan Pada Anak Usia Dini di 

Yogyakarta menemukan bahwa, Kualitas ketenagaan yang disediakan untuk melayani anak 

usia dini di TPA masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang 

pendidikan para pengasuh yang kurang memahami mengenai hakikat anak usia dini, Jenis-

jenis layanan pada anak usia dini di TPA belum mencakup pada seluruh aspek perkembangan 

anak. Aspek yang paling banyak dikembangkan adalah aspek motorik. Antara anak satu 

dengan anak yang lain tidak ada perbedaan layanan, Proporsi layanan aspek-aspek 

perkembangan anak usia dini di TPA Beringharjo dikatakan masih kurang proporsional 

karena hanya menekankan pada aspek motorik saja. Untuk kegiatan yang menstimulasi 

perkembangan kognitif, sosioemosional dan bahasa masih belum banyak dilakukan, dan 

mengenai pandangan pengelola lembaga anak usia dini tentang urgensi pendidikan yang tepat 

(appropriate) bagi anak usia dini, di TPA masih sangat sedikit perhatiannya, sehingga sangat 

diperlukan adanya evaluasi.        

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan suatu TPA, karena kualitas sebuah TPA jika sudah 

dikatakan baik maka akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perkembangan 

kognitif dan sosio-emosional anak pada perkembangan yang akan berjalan.  

2.2.  Peran Taman Penitipan Anak 

Menurut (Sunardi, 2011) Taman Penitipan Anak mempunyai peran yaitu : 

1. Pengganti peran orangtua untuk sementara waktu. 

2. Sebagai tempat informasi, komunikasi, konsultasi di bidang kesejahteraan anak 

usia pra sekolah. 
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3. Sebagai rujukan , yaitu TPA dapat digunakan sebagai penerimaan rujukan dari 

lembaga lain dalam perolehan layanan bagi anak usia pra sekolah dan sekaligus 

melaksanakan rujukan ke lembaga lain. 

4. Sebagai tempat pendidikan dan penelitian, yaitu TPA dapat digunakan sebagai 

tempat pendidikan dan penelitian serta sarana untuk magang bagi mereka yang 

berniat mengetahui tentang balita.  

 

2.3.  Jenis – Jenis Pelayanan TPA 

Didalam (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 2015) Jenis-jenis 

Layanan Taman Penitipan Anak (TPA) Secara umum TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelengaraan.  

2.3.1.  Berdasarkan waktu layanan  

a. Sehari penuh (full day)  TPA Full day diselenggarakan selama satu hari penuh dari 

jam 07.00 sampai dengan 17.00 (disesuaikan dengan kondisi daerah/lingkungan setempat), 

untuk melayani peserta didik yang dititipkan baik yang  dititipkan sewaktu-waktu maupun 

dititipkan secara rutin/setiap hari.  

b. Setengah hari (half day) TPA setengah hari (half day) diselenggarakan selama 

setengah hari dari jam 7.00 s/d 12.00 atau 12.00 s/d 17.00. TPA tersebut melayani peserta 

didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di Kelompok Bermain atau Taman Kanak-

Kanak, dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari. 

c. Temporer  TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat di 

butuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA Temporer bisa menginduk pada lembaga 

yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya: Pada daerah nelayan dapat dibuka TPA 

saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi 

khusus seperti terjadi bencana alam, dll. 

Bentuk Pelayanannya didalam TPA antara lain :  

1.)Pelayanan sosialisasi, yaitu pelayanan sosial yang diberikan TPA melalui berbagai 

program pembelajaran sosial, adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan dan pemeliharaan pola 

kepada anak sebagaimana yang dilakukan orang tuanya. 

2.)Pelayanan asuhan yang diberikan dalam bentuk perawatan dan bimbingan.  
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3.)Pelayanan kesehatan berupa promosi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, 

konsultasi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, perbaikan gizi, imunisasi pemeriksaan gigi 

dan kesehatan secara berkala.  

4.)Pelayanan konsultasi dan konseling.  

5.)Pelayanan rujukan, yaitu menerima dan mengirim anak ke/dari lembaga pelayanan sosial 

yang lain sesuai kebutuhan anak dan keluarganya.  

6.)Pelayanan informasi, yaitu promosi dan penyampaian informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan anak. 

 

2.3.2.  Berdasarkan Tempat penyelenggaraan 

 Berdasarkan tempat penyelenggaraan  

a. TPA Perumahan, TPA yang diselenggarakan di komplek perumahan untuk melayani anak-

anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh orangtua mereka.   

b. TPA Pasar, TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar dan anak-anak yang 

orangtuanya berbelanja di pasar.  

c. TPA Pusat Pertokoan, Layanan  TPA  yang  diselenggarakan  di  pusat pertokoan.  Tujuan 

utamanya  untuk  melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja di pertokoan tertentu 

namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor 

pertokoan.  

d. TPA Rumah Sakit, Layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit 

juga melayani masyarakat di lingkungan Rumah Sakit.  

e. TPA Perkebunan, Taman Penitipan Anak (TPA) Berbasis Perkebunan adalah  layanan  

yang  dilaksanakan  di  daerah perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani anak-

anak pekerja perkebuanan selama mereka ditinggal bekerja oleh orangtua.   

f. TPA Perkantoran, Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran. Tujuan  

utamanya untuk melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja dikantor 

Pemerintahan/Swasta tertentu namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani 

peserta didik di luar pegawai kantor.   

g. TPA Pantai, Layanan TPA Pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik para nelayan 

dan pekerja pantai. Tempat penyelenggaraan TPA sepereti diatas bisa berkembang sesuai 

kebutuhan masyarakat, dengan mengembangkan layanan diberbagai tempat seperti: 
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tempat-tempat nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani 

anak-anak disekitar daerah tersebut.  

h. TPA Pabrik, Layanan TPA Pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di 

lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja parik, namun 

tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. 

i. TPA Mall, Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan. Tujuan 

utama diselenggarakanya TPA mall adalah untuk dapat melayani pengunjung mall yang 

membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. 

Tempat penyelenggaraan  TPA seperti contoh diatas bisa berkembang sesuai 

kebutuhan masyarakat, dengan mengembangkan layanan diberbagai tempat dan komunitas. 

Bagi TPA yang memberikan layanan secara temporer jadwal kegiatan dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik dan bagi TPA yang masih fokus pada penitipan peserta didik 

saja sangat diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan TK dan KB terdekat supaya peserta 

didik yang dititipkan mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan usia peserta 

didik. 

 

2.4.  Prinsip Penyelenggaraan TPA 

Didalam (JUKNIS Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 2015) dijelaskan bahwa, 

Pengalaman peserta didik di dalam keluarga dan di lembaga PAUD berpengaruh besar 

terhadap positif atau tidaknya peserta didik ketika belajar. Layanan TPA yang berkualitas 

memiliki prinsip yang khas, meliputi: Tempa, Asah, Asih, Asuh. 

1. Tempa  

Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia 

dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan. 

2. Asah  

Asah berarti memberi dukungan dan melatih kognitif kepada peserta didik untuk 

dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam 

mengembangkan seluruh potensinya. 

3. Asih  

Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik 

untuk melatih sosio-emosional anak. 

4. Asuh  



11 
 

Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk sosio-

emosional dan kepribadian anak. 

 

2.5.   Pembelajaran       

  (JUKNIS Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 2015) Pembelajaran adalah 

proses interaksi antara guru dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada 

lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan.  

      Pembelajaran anak usia dini berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran 

yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. 

2.5.1.  Pembelajaran Bagi Anak Usia Dini  

   Kata belajar dan pembelajaran seringkali menimbulkan kebingungan dalam 

mendefinisikannya. Banyak tokoh yang telah memberikan definisi tentang apa itu 

belajar dan pembelajaran. Azhar Arsyad (2006 : 1) mendefinisikan pengertian belajar 

adalah sebagai suatu yang kompleks dan terjadi pada diri setiap orang dalam hidupnya. 

Belajar apabila dilihat dari pandangan teori pemrosesan informasi diartikan sebagai 

pengolahan informasi, teori ini mengatakan bahwa belajar sangat ditentukan oleh 

informasi yang didapat dan yang dipelajari, semakin banyak informasi yang didapat, 

maka semakin banyak pula orang tersebut belajar. Dapat diartikan belajar merupakan 

sebuah proses dimana suatu organisasi akan berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman, pengalaman membuat seseorang dapat mengkonstruksi pemikirannya 

menjadi lebih kongkrit. 

    Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat 

terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. 

Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan didalam kelas. 

 UU No. 23 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Gagne dan Briggs (1979 : 3) mengartikan instruction atau pembelajaran ini 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Tidak ada 

satupun metode pembelajaran yang paling baik bila dibandingkan dengan yang lainnya, 

karena masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. 
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   Pembelajaran anak usia dini Pembelajaran anak usia dini merupakan proses 

interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan 

untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan 

faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Pembelajaran yang untuk anak usia dini bukan berarti anak harus disekolahkan pada 

usia yang belum seharusnya dan dipaksa untuk mengikuti pembelajaran yang akhirnya 

malah dapat menjadi beban untuk anak itu sendiri.  

   Pada hakikatnya anak belajar sambil bermain, oleh karena itu pembelajaran 

pada anak pada dasarnya adalah bermain, maka aktivitas bermain merupakan bagian 

dari proses pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran untuk anak usia dini dirancang 

agar anak merasa tidak terbebani dalam mencapai perkembangannya. 

2.5.2.  Prinsip Pembelajaran  

1) Belajar melalui bermain   

 Peserta didik di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian 

rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan 

pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. 

2) Berorientasi pada perkembangan anak    

Guru harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan 

tahapan usia peserta didik. 

3) Berorientasi pada kebutuhan anak    

Guru harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. 

4) Berpusat pada anak    

Guru harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, 

minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan 

karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. 

5) Pembelajaran aktif    

Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong peserta didik aktif 

mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan 

serta mengalami sendiri. 

6) Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter    

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang 

membentuk karakter yang positif pada peserta didik. Pengembangan nilai-nilai 

karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk 
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mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan 

dan keteladanan. 

7) Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup    

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian 

peserta didik. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui 

pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. 

8) Didukung oleh lingkungan yang kondusif    

Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, 

aman, dan nyaman bagi peserta didik. Penataan ruang diatur agar peserta didik dapat 

berinteraksi dengan guru, pengasuh, dan peserta didik lain. 

9) Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis    

Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling 

menghargai antara peserta didik dengan guru, dan antara peserta didik dengan peserta 

didik lain. 

10) Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber Penggunaan media 

belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar 

pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Termasuk narasumber adalah orang- 

orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, 

polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran. 

2.6.  Pendidik 

Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, 

melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan 

perlindungan.   

Rasio Pendidik Dengan Peserta didik  

Rasio Guru dan peserta didik sesuai permendikbud 137 tahun 2014 sebagai berikut:  

a. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 4.  

b. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 8. 

c. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1:15. Merujuk pada Permendikbud nomor 137 

tahun 2014, pendidik pada Taman Penitipan Anak (TPA) terdiri atas guru, guru 

pendamping, dan guru pendamping muda.  

2.6.1. Guru  

(JUKNIS Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 2015) Kualifikasi akademik guru 

TPA adalah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang 
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pendidikan usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah 

Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang 

diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru 

(PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.  

Guru TPA juga harus memiliki kompetensi sebagai berikut:  

1)  Memiliki Kompetensi Pedagosik;  

2)  Memiliki Kompetensi Kepribadian;  

3)  Memiliki Kompetensi Profesional;  

4)  Memiliki Kompetensi Sosial;  

Tugas/kewajiban guru adalah sebagai berikut:  

1)   Menjadi teladan bagi pembentukan karakter peserta didik;  

2) Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta 

didik;  

3) Mengelola kegiatan bermain untuk peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan dan 

minat peserta didik;  

4)   Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai peserta didik. 

2.6.2.    Guru Pendamping  

Dikatakan guru pendamping bila memiliki kualifikasi sebagai berikut:  

1) Memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau  

2) Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki 

sertifikat / pelatihan / pendidikan / kursus PAUD jenjang guru pendamping dari 

lembaga yang kompeten.   

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendamping adalah:  

1) Memiliki Kompetensi Pedagogik;  

2) Memiliki Kompetensi Kepribadian;  

3) Memiliki Kompetensi Profesional;  

4) Memiliki Kompetensi Sosial.  

Kewajiban/tugas guru pendamping adalah sebagai berikut:  

1) Menjadi teladan bagi pembentukan karakter peserta didik; 

 2) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran; 

 3) Membantu mengelola kegiatan bermain sesuai dengan tahapan perkembangan peserta 

didik;  

 4) Membantu dalam melakukan penilaian tahapan perkembangan peserta didik. 
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2.6.3.    Guru Pendamping Muda  

Pendidik TPA dikatakan sebagai Guru Pendamping Muda (GPM) bila memiliki 

kualifikasi akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, 

dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga 

yang berkompeten dan diakui pemerintah (dapat melalui pelatihan khusus pengasuhan atau 

program magang).  

Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasardasar pengasuhan, 

keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan 

tingkat usia anak sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II pada Permendikbud nomor 

137 tahun 2014 tentang Kompetesi Guru pendamping muda.  

Kewajiban/tugas guru pendamping muda (pengasuh) adalah sebagai berikut:  

a) Membantu guru dan guru pendamping sesuai keperluan;  

b) Melakukan perawatan kebersihan peserta didik;  

c) Memperhatikan makan dan minum pada peserta didik sesuai dengan standar gizi;  

d) Merawat kebersihan fasilitas yang digunakan peserta didik; 

e) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis peserta didik;  

f) Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan;  

g) Menjadi teladan bagi pembentukan karakter peserta didik. 

 

2.6.4.    Tenaga Kependidikan  

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga 

kependidikan TPA adalah: kepala satuan pendidikan (pengelola TPA), dan tenaga 

administrasi.  

a. Kepala Satuan Pendidikan (pengelola) yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung 

jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kualifikasi Kepala satuan (Pengelola) 

TPA adalah sebagai berikut:   

1) Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi  guru 

pendamping;  

2) Memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai 

kepala PAUD;   

3) Memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru  pendamping;  

4) Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah 

yang kompeten; dan   
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5) Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang 

kompeten dan diakui pemerintah. 

Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi, 

sebagaimana terdapat dalam lampiran III Permendikbud nomor 137 tahun 2015.  

Kewajiban Pengelola TPA adalah sebagai berikut:  

1) Membuat Rencana Anggaran Belanja Lembaga;  

2) Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan, 

dan perlindungan;  

3) Mengkoordinasikan guru dalam melaksanakan tugasnya di lembaga;  

4) Mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga;  

5) Menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi lain 

 

2.7.  Sarana dan Prasarana 

2.7.1.   Tempat belajar  

1) Lingkungan  

Lingkungan belajar terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Keduanya digunakan untuk 

kegiatan bermain peserta didik. Lingkungan belajar harus memenuhi kriteria keamanan, 

kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan.  Untuk langkah pengamanan pintu dan 

jendela harus selalu terkunci, hanya dapat dibuka oleh pengasuh agar peserta didik tidak 

dapat keluar sendiri tanpa pengawasan. 

TPA harus mempunyai sistem pengawasan yang baik agar peserta didik yang berada di 

dalamnya aman dan tertib. Pengawasan sudah harus dimulai semenjak peserta didik 

datang sampai pulang, sehingga orangtua menerima peserta didiknya kembali dalam 

keadaan aman tanpa cidera 

2) Prasarana Belajar  

a) Gedung  Program TPA harus menggunakan bangunan/ gedung permanen yang 

mudah dijangkau oleh orangtua calon peserta didik, cukup aman dan nyaman.  

b) Ruangan Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik sehingga peserta 

didik dapat leluasa bergerak. Ruangan juga harus dilengkapi dengan penerangan 

dan ventilasi yang cukup. Idealnya lembaga TPA memiliki beberapa ruangan, 

antara lain: 

(1) Ruang serbaguna (untuk proses pembelajaran, makan dan tidur peserta didik, 

dilengkapi buku bacaan untuk peserta didik); 
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(2) Ruang kantor/administrasi;  

(3) Dapur;  

(4) Kamar mandi/WC peserta didik;  

(5) Kamar mandi/WC untuk orang dewasa (guru, pengelola dan pengasuh);  

(6) Tempat cuci tangan;  

(7) Ruang UKS atau khusus bagi peserta didik yang sakit.  

(8) Gudang 

3)  Sarana Penunjang  

    Sarana penunjang yang perlu disediakan di lembaga TPA adalah:  

a) Sarana untuk kesehatan yang mendukung pembentukan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) bagi peserta didik, seperti bahan untuk mencuci tangan, menyapu, 

sikat gigi masing-masing peserta didik, dsb.  

b) Sarana makan yang bersih: piring, sendok, mangkok dsb.  

c) Sarana untuk mandi, cuci, BAB/BAK (toilet), seperti air bersih yang cukup, sabun 

mandi, handuk kecil, dsb.  

d) Sarana untuk tidur seperti matras, bantal, selimut sesuai ukuran peserta didik.  

e) Sarana penunjang perkantoran/administrasi: seperti meja, rak buku, kursi, almari, 

rak-rak untuk alat permainan, box, tempat tidur, kasur, telepon, perlengkapan 

administrasi, TV, Radio, dll. 

4)  Sarana Belajar (Alat Permainan Edukatif)  

Alat Permainan Edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dirancang dan dapat 

dipergunakan sebagai sarana/peralatan untuk bermain yang mengandung nilai 

edukasi.  

a) Fungsi APE  

(1) Menciptakan situasi belajar melalui bermain yang menyenangkan. 

(2)  Membantu peserta didik dalam pembentukan perilaku (disiplin, tanggungjawab, 

toleransi dll).  

(3) Menimbulkan rasa percaya diri peserta didik.  

(4) Memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan komunikasi.  

(5) Memfasilitasi keingintahuan peserta didik.  

(6)  Memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalahnya  sendiri.  

(7) Mengaktifkan semua panca indra.  

(8) Memberikan motivasi untuk eksplorasi dan eksperimen. 

b. Persyaratan Alat Permainan  
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(1) Bahan dan ukuran disesuaikan dengan usia peserta didik.  

(2) Tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan peserta didik. Mudah 

dibersihkan, aman, sisi-sisinya tidak ada yang tajam sehingga membahayakan 

kulit, atau tangan peserta didik.  

(3) Memberikan kesempatan peserta didik untuk memanipulasi bereksplorasi dengan 

berbagai cara.  

(4)  Kuat, kokoh dan tahan lama tidak mudah patah dan pecah.  

(5) Alat permainan dapat mendukung kegiatan belajar peserta didik dan tahap 

perkembangan peserta didik yang meliputi perkembangan nilai agama dan moral, 

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan perkembangan seni. 

c. Alat Permainan Edukatif Dalam Ruangan (Indoor)  

Berbagai jenis alat permainan buatan pabrik atau buatan sendiri untuk mendukung 

kegiatan main sensori motorik, main pembangunan, dan main peran. Alat yang 

disediakan dapat mengambil dari lingkungan sekitar  

seperti batu-batuan, kerang, daun-daunan, alat musik sederhana, pakaian adat daerah, 

alat permainan daerah, dll. Semua alat permainan yang disediakan dapat digunakan 

peserta didik untuk membangun kemampuan matematika, sosial-emosi, bahasa, seni, 

sains, dan keaksaraan.   

d. Alat Permainan Edukatif Luar Ruangan (Outdoor) Alat permainan di luar ruangan 

disediakan untuk mendukung motorik kasar, keseimbangan, kekuatan otot, 

keterampilan gerak, dan kelenturan gerakan. Alat permainan di luar dapat berbentuk 

bak air, bak pasir, papan luncur, papan titian, ayunan, panjatan, kudakudaan dll. Alat 

permainan dalam ruangan dapat pula ditata untuk dimainkan di luar ruangan bila 

kondisi ruangan tidak memungkinkan.  

e. Perawatan Sarana Permainan Seluruh perabotan dan perlengkapan mainan  harus 

dirawat, sehingga tetap dalam kondisi baik dan selalu dijaga agar perabotan serta alat 

permainan tidak membahayakan bagi peserta didik yang tergabung dalam TPA 

tersebut. Setiap alat permainan yang tidak digunakan disimpan di tempat yang aman. 

Rujukan sarana prasarana secara teknis agar mengacu kepada pedoman sarana prasana 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat. 

2.8.  Pengelolaan  

2.8.1.   Penyelenggaraan Program Lembaga  
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1) Pengelolaan TPA menerapkan manajemen berbasis masyarakat, artinya masyarakat 

selain sebagai pengguna jasa juga sebagai sumber dan fasilitator.  

2) TPA yang sudah terakreditasi disarankan untuk melakukan audit untuk menjamin 

transparansi dan penjaminan mutu layanan. 

2.8.2.  Pengelolaan administrasi  

Lembaga TPA yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi di bidang 

pelayanan, ketenagaan, keuangan maupun dalam kegiatan pembelajaran yang tertib 

dan teratur.  

1) Administrasi Kelembagaan  

Administrasi kelembagaan mencakup:  

a) Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga yang disusun oleh Pengelola dan Pemilik 

Yayasan.  

b) Struktur Kepengurusan. 

c) Surat-Surat Berharga: Izin Pendirian dari Pejabat yang berwewenang, Akta 

Kepemilikan/Akta Kerjasama/Izin penggunaan bagunan, Izin Operasional, 

dsb. 

2) Administrasi Ketenagaan  

Administrasi ketenagaan mencakup:  

a) Data tenaga guru: Nama, tempat/tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, 

pendidikan, mulai bertugas, bertugas di kelompok apa, dan pelatihan yang 

diterima.  

b) Data tenaga kependidikan: Nama, tempat/ tanggal lahir, alamat,jenis kelamin, 

pendidikan, mulai bertugas, dan pelatihan yang diterima.  

c) Data petugas lainnya bila ada. 

3) Administrasi Peserta didik:   

a) Buku induk: nama peserta didik, tempat dan tanggal lahir, alamat, urutan anak 

ke berapa, nama orangtua, pekerjaan orangtua, tanggal masuk.  
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b) Buku catatan perkembangan peserta didik/buku Raport. 

c) Buku kesehatan peserta didik/KMS  

d) Buku Penghubung  

4) Administrasi Keuangan  

a) Buku Kas/Buku Bank  

b) Buku Pengeluaran dan Penerimaan  

c) Kartu Sumbangan Pelaksanaan Pembelajaran  

d) Laporan keuangan  

e) RAB (Rencana Anggaran Biaya) PAUD 

5) Administrasi Program  

a) Formulir pendaftaran calon peserta didik  

b) Pernyataan Orangtua  

c) Buku Daftar Hadir untuk peserta didik  

d) Buku Daftar Hadir untuk Guru, pandamping dan Pengasuh  

e) Rencana Kegiatan Semester, Mingguan, Harian  

f) Buku Komunikasi/Penghubung antara Guru dan Orangtua    

g) Jadwal Kegiatan Bermain  

h) Buku Tamu  

i) Buku Agenda Kegiatan  

j) Buku kesehatan  

k) Buku inventaris  

l) Buku agenda keluar/masuk surat.  

2.8.3.  Pelibatan Orangtua.  

Rujukan pelibatan orangtua secara teknis agar mengacu kepada Pedoman 

pendidikan keorangtuaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.  
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2.8.4. Kemitraan.  

Kemitraan bisa dibangun dengan melibatkan berbagai pihak/jejaring untuk 

mendapat dukungan dana dan menciptakan program yang terpadu. Lembaga/unsur 

yang dapat dijadikan mitra diantaranya: 

1) Pemerintah Desa atau sebutan lain yang sejenis  

2) Organisasi sosial masyarakat (PKK, organisasi agama, GOPTKI, Forum PAUD)  

3) Organisasi Profesi (HIMPAUDI,IGTKI,IGRA) 

4) Tokoh Masyarakat; 

5) Perusahaan; 

 

 

2.9.  Pembiayaan  

2.9.1.  Sumber Pembiayaan  

 (JUKNIS Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 2015) Biaya investasi dan 

operasional penyelenggaraan TPA dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dana desa, sumbangan yayasan, orangtua, dana sosial perusahaan (CSR), 

partisipasi masyarakat, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat. Dukungan dana 

diperlukan untuk menjamin mutu dan penyelenggaraan pendidikan secara 

berkelanjutan. 

b. Komponen Pembiayaan Komponen yang dibiayai dalam penyelenggaraan TPA 

antara lain:  

1) Insentif Guru, dan Tenaga Kependidikan  

2)Penyelenggaraan program pembelajaran termasuk sarana belajar, materi bahan 

ajar, evaluasi dan kegiatan lainnya termasuk barang habis pakai.  

3)Pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan prasarana dan sarana belajar.  

4) Langganan listrik, telepon,dan/atau PAM.  

5)Program pelatihan bagi Guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. 

c. Satuan dan Penentuan Pembiayaan  
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1) Satuan pembiayaan dapat dihitung berdasarkan biaya setiap peserta didik 

setiap tahun.  

2) Besarnya dana yang dipungut dari orangtua untuk membantu penyelenggaraan 

program pembelajaran, perawatan dan pengasuhan peserta didik ditentukan oleh 

pihak penyelenggara berdasarkan prakiraan biaya yang telah dihitung sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran. 

 

2.9.2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana  

Pengelolaan dana harus dilakukan oleh seorang bendahara yang ditunjuk oleh 

kepala lembaga. Bendahara dapat berasal dari guru, pengurus atau petugas 

khusus. Jumlah dana yang diterima harus dicatat dalam buku kas, digunakan 

sesuai dengan program dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 

orangtua peserta didik dan atau pihak yang berkepentingan. 

2.10.  Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia 137 Tahun 2014 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau yang sering dikenal dengan 

Standar PAUD yang berfungsi sebagai, dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, acuan setiap satuan 

dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan penjamin mutu 

PAUD, yang didalamnya terdapat delapan poin standar PAUD terdiri atas : (a). Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 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. 

A. Standar Tingkat Pencapaian Anak  

STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, 

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta 

pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 

STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum 

PAUD. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut 

sebagai Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan 

anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti. 
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B. Standar Isi  

Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam 

bentuk tema dan sub tema yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap 

perkembangan anak dan budaya lokal, dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 

kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan, tema yang diangkat 

dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan 

berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-

motorik, serta apresiasi terhadap seni. 

C. Standar Proses  

Standar Proses mencakup:   

a. perencanaan pembelajaran, 

Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal . perencanaan 

pembelajaran meliputi : 

- program semester 

- RPPM 

- RPPH 

- Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program 

PAUD 

b. pelaksanaan pembelajaran;  

pelaksanaan 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, pelaksanaan 

pembelajaran mencakup 1.kegiatan pembukaan, 2 kegiatan inti, 3.kegiatan 

penutup.  

c.  evaluasi pembelajaran; 

evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran, 

Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan 

antara rencana dan hasil pembelajaran, Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan 

tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.    
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d.  pengawasan pembelajaran 

pengawasan pembelajaran merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, Pengawasan pembelajaran 

dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/Guru 

Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala minimum satu kali dalam 

satu bulan dan dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan. 

D. Standar penilaian  

Standar Penilaian merupakan  kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran 

anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai 

tingkat usianya, Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak mencakup : 

a. prinsip penilaian; 

prinsip penialian mencakup : prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki 

kebermaknaan.    

b. teknik dan instrumen penilaian; 

teknik penilaian yang dimagsud adalah sesuai dengan tingkat perkembangan anak, 

dan yang dimagsud dengan instrumen penilaian terdiri atas instrumen penilaian 

proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan/atau 

instrumen penilaian hasil kemampuan anak.   

c. mekanisme penilaian;  

mekanisme penialian terdiri atas : 

- menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta 

menetapkan indikator capaian perkembangan anak;  

- melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen 

penilaian;  

- mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel 

dan transparan 

- melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua. 

d.  pelaksanaan penilaian;  

pelaksanaan penilaian dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan 

rencana penilaian, dan dilakukan oleh pendidik PAUD. 

e.   pelaporan hasil penilaian; 
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yang dimagsud dengan pelaporan adalah berupa deskripsi capaian perkembangan 

anak yang berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak 

dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam 

pengembangan diri anak selanjutnya dan disusun secara tertulis sebagai bentuk 

laporan perkembangan belajar anak, Hasil penilaian dalam bentuk laporan 

perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester.  

E. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan     

Kualifikasi Akademik Guru PAUD:  

a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan 

anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau   

b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang 

relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki 

sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang 

terakreditasi. 

(1) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:  

a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau 

b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan 

memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru 

pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.   

(2)  Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional. 

 

(1) Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda  

 a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki 

sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga 

yang kompeten dan diakui pemerintah.   

(2) Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar 

pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak. 

F. Standar Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. 
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Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi: 

a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;  

b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;  

c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda 

lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak. 

G. Standar Pengelolaan  

 Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, 

proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar 

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :   

a. perencanaan program;  

perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam  

mencapai visi, misi, tujuan lembaga. 

b. pengorganisasian;  

pengorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. 

c. pelaksanaan rencana kerja; 

pelaksanaan rencana kerja  merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang 

sudah direncanakan. 

d. pengawasan. 

pengawasan yang dimagsud disni meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan 

kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.    

H. Standar Pembiayaan  

 Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. 

Biaya operasional yang dimagsut adalah digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan  serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, 

pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya personal 

yang dimagsud disini adalah meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam 

mengikuti proses pembelajaran, Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak 

mengikat. 
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2.11.    Penelitian Relevan 

 Penelitian ini mengenai bagaimana implementasi Standar Nasional PAUD di TPA – 

TPA Kecamatan Sidorejo Salatiga. Berdasarkan eksplorasi peneliti tentang penelitian yang 

relevan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan, antara lain : 

1. Hiryanto 2007, pada penelitian yang berjudul, Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu 

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Propinsi DIY. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, keterlaksanaan pedoman atu penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini dilihat dari 10 patokan program dikmas yang meliputi, peserta didik, tutor, 

pengelola/ penyelenggara, program pembelajaran, kelompok belajar, sarana bermain, 

panti belajar, dana belajar, ragi belajar dan hasil belajar sudah terlaksana walaupun 

memiliki variasi, 2) Tingkat pencapaian mutu pendidikan anak usia dini dilihat dari 

Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) 

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga memiliki variasi yang sangat beragam dan 

3) Faktor pendukung pencapaian mutu pendidikan anak usia dini adalah: meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, gencarnya sosialiasi 

yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain: 

keterbatasan pendanaan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik terkait 

dengan pendidikan anak usia dini, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang 

pendidikan anak usia dini, khususnya pada PAUD yang di perdesaan 

 

2. Sumarsih Anwar 2016, yang berjudul Kualitas Raudhatul Athfal Dalam Perspektif Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Studi Di Kota Padang, Sumatera Barat. Hasil 

penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kualitas RA 

menunjukkan keragaman. RA yang sudah memperoleh status akreditasi sangat baik (A) 

dan baik (B) menunjukkan konsistensi ketercapaian kualitasnya, yaitu A dan B. Sementara 

RA yang status akreditasinya C (Cukup/Sedang) hasil yang diperoleh justru menunjukkan 

kenaikan yang sangat signifikan “A” (Sangat Baik), dan RA yang belum memperoleh 

status akreditasi (Belum Terakreditasi “BT”), hasil capaian kualitas yang diperoleh adalah 

C (Cukup/Sedang). Beberapa faktor pendukung pencapaian kualitas RA adalah semangat 

dan motivasi yang kuat para pengelola, kebersamaan antar pengelola RA, dan, terjalinnya 

kerja sama yang baik antara masyarakat terutama orang tua dengan pihak sekolah. 

Sedangkan faktor penghambat/kendala antara lain: keterbatasan biaya, jumlah tenaga 

pendidik (guru) terutama guru pendamping, sarana prasarana yang tidak memadai, dan 
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transportasi antar daerah yang cukup jauh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga 

(RA) untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut di antaranya: memanfaatkan sarana 

prasarana secara maksimal dan efektif, penerapan manajemen secara transparan, 

peningkatkan kompetensi guru, pekerjaan sekolah dikerjakan oleh guru di luar sekolah, 

serta selalu menjalin komunikasi dengan pihak terkait. 

3. Atik Agustina, Tri Hartiti Retnowati 2013, yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan 

Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DI Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan, hasil evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran program PAUD di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten adalah sebagai 

berikut.  (1) Aspek konteks: relevansi kebutuhan masyarakat dan relevansi dengan tujuan 

telah sesuai dengan standar. (2) Aspek input: komponen kelengkapan tenaga kependidikan 

dan karakteristik pendidik belum sepenuhnya sesuai dengan standar, komponen 

karakteristik peserta didik dan ketersediaan sarana prasarana telah sesuai dengan standar. 

(3) Aspek proses: komponen perencanaan pembelajaran dan manajemen serta 

kepemimpinan penyelenggara telah sesuai dengan standar, komponen pelaksanaan belum 

sepenuhnya sesuai dengan standar. (4) Aspek produk telah sesuai dengan standar. Secara 

keseluruhan pelaksanaan pembelajaran program PAUD di Kecamatan Trucuk belum 

sepenuhnya sesuai dengan standar. 

 


