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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. TPA IBNU ABBAS 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a) Deskripsi  Wilayah Lembaga  

Tempat Penitipan Anak TK-KB-TPA IBNU ABBAS merupakan salah satu 

tempat penitipan yang memiliki tugas mendidik dan mengasuh anak usia dini. 

Dimana Tempat Penitipan Anak ini beralamatkan Jl.KH Dahlan RT06/07 Sidorejo 

Salatiga dengan no telepon 0298321176. Bangunan Tempat Penitipan Anak ini 

Berada ditengah tengah pemukiman warga. 

b) Nama Lembaga   : Tempat Penitipan Anak Ibnu Abbas 

Alamat Lembaga   : Jl.KH Dahlan RT06/07 Sidorejo Salatiga 

Telepon    : 0298321176 

Status Lembaga   : Swasta  

Status Akreditasi   : Terakreditasi B 

c) Keadaan Lembaga  

SK Pendirian   : 2015-09-20 

Status Kepemilikan : Yayasan 

SK Izin Operasional  : 421.9/0264/101 

Tgl SK Izin Operasional  : 2015-10-30 

SK Akreditasi   : 3373000021 

Tgl SK Akreditasi  : 2012-04-25 

Luas Tanah Milik   : 450 m2 

 

d) Visi dan Misi TPA Ibnu Abbas 

1. Visi. Membentuk peserta didik menjadi generasi robbani yang beraqidah 

salimah, berakhaq mulia serta mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya 

(multiple intelligence) secara islami dalam suasana bermain dan belajar yang 

menyenangkan. 

2. Misi.  

 Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan beraqidah salimah 

berdasar al qur’an dan sunah dengan pemahaman salafus sholih. 

 Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia.
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 Mewujudkan pengembangangan prestasi akademik dan non-akademik. 

 Mewujudkan pengembangan keterampilan yang kreatif dan dinamis. 

e) Tujuan TPA Ibnu Abbas  

 Membentuk generasi robbani yang beraqidah salimah, berakhaq mulia yang 

dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di kehidupan masyarakat. 

f) Pengelola dan Pengasuh TPA Ibnu Abbas 

 TPA Ibnu Abbas saat ini dikelola oleh Ibu Sugiyati dan terdapat 7 orang 

pendidik serta pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Umum berjumlah 6 

orang, S1 berjumlah 2 orang. 

g) Sumber Pembiayaan 

 Sumber pembiayaan penyelenggaraan TPA Ibnu Abbas berasal dari orangtua 

berupa SPP bulanan. Selain itu sumber pembiayaan juga diperoleh dari BOP. 

h) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah ketua pengelola. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua pengelola, ketua pengelola diambil 

sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui masalah 

dan gambaran secara mendalam dan dapat berkomunikasi secara baik serta 

informasi yang diberikan dapat dipercaya kemudian dapat dijadikan sebagai 

sumber data. 

4.1.1. Tabel TPA Ibnu Abbas 

Standar  Hasil Observasi dan 

Wawancara 

Kesimpulan  

Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

Didalam Permen 137 

disebutkan bahwa guru memiliki 

kualifikasi akademik minimum 

sarjana (S1) atau diploma empat 

(D-IV) dalam bidang  Pendidikan 

Anak Usia Dini yang diperoleh 

dari program studi terakreditasi 

atau memiliki ijazah diploma atau 

Dari hasil observasi dan 

wawancara di TPA Ibnu 

Abbas kelola oleh kepala 

sekolah dengan kualifikasi 

pendidikan terkhir adalah S1 

PAUD, yang sebelumnya 

beliau pernah menjabat 

sebagai kepala TPQ. TPA 

ini   memiliki jumlah 

pengasuh yang berjumlah 8 

Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan 

standar pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah di 

terapkan tetapi belum 

sepenuhnya terealisasi, 

implementasi dilapangan 

memperlihatkan masih terdapat 

pendidik dengan kualifikasi 

pendidikan tamat SMA, hal ini 
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(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. 

 

orang dengan kualifikasi 

pendidikan yaitu S1 terdapat 

2 orang serta 6 orang tamat 

sekolah menengah atas atau 

SMA,dari semua pengasuh 

di TPA tersebut masih 

belum mendapat sertifikat 

guru, baru satu orang yang 

mendapat NUPTK dan yang 

lain baru dalam proses dan 

pengasuh sudah terlibat 

dalam penyelenggaraan 

pendidikan atau bekerja di 

TPA tersebut rata-rata 4-5 

tahun.Untuk menunjang 

kinerja supaya lebih 

terkoordinasi maka 

dibuatlah jobdesk yang 

berisi jadwal dan tugas 

untuk para pengasuh saat 

kegiatan dimulai,  

akan berdampak kepada 

kinerja yang akan 

dilaksanakan, Rachmawati dan 

Daryanto (2013:121) 

mengatakan bahwa kinerja 

guru dapat dilihat dari dan 

diukur berdasarkan spesifikasi 

/ kriteria kompetensi yang 

dimiliki. Wujud perilaku yang 

dimaksud adalah kegiatan guru 

dalam proses pembelajaran 

yaitu bagaimana merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan menilai 

hasil belajar. Sejalan dengan 

hal tersebut, kompetensi 

mengacu pada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan, 

kompetensi merujuk kepada 

kinerja dan perbuatan yang 

rasional untuk memenuhi 

spesifikasi tertentu didalam 

pelaksanaan tugas-tugas 

pendidikan yang dikatakan 

rasional karena memiliki arah 

dan tujuan. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi 

kualifikasi guru maka semakin 

baik pula kinerja guru tersebut. 

Tetapi sisi positifnya adalah 

dengan adanya pembagian 

jobdesk  dan masing masing 
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pendidik mendapat perannya 

masing-masing ini akan dapat 

mengoptimalkan kinerja para 

guru dalam mendidik, lain 

halnya jika tugas dalam 

struktur organisasi tersebut 

yang diberikan merangkap, hal 

tersebut tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi 

tumpang tindih tanggung 

jawab atau pekerjaan yang 

akan mengakibatkan kinerja 

tidak maksimal dan salah satu 

tugas terbengkalai. 

Sarana dan prasarana 

merupakan perlengkapan dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan 

kegiatan pendidikan, pengasuhan, 

dan perlindungan anak usia 

dini.Dimana didalam 

pengadaanya harus memenuhi 

prinsip yaitu :  

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. 

persyaratan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana 

yang dimilikiterdapat aula 

dengan luas 6 x 3 m, yang 

digunakan oleh anak-anak 

untuk melaksanakan sholat 

bersama, bermain, makan 

bersama, dan belajar 

membaca Al Qur’an.Di 

TPA Ibnu Abbas juga 

terdapat kantor yang 

berfungsi sebagai ruang 

kerja kepala sekolah dan 

para pendidik yang 

didalamnya ada fasilitas 

seperti komputer, meja, 

kursi, dan almari untuk 

penyimpanan barang-barang 

inventarisasi.Dilantai dua, 

terdapat kamar tidur untuk 

Dari data hasil observasi 

lapangan dan wawancara 

menunjukkan implementasi 

standar sarana dan prasarana 

sudah mulai diterapkan tetapi 

masih, belum sepenuhnya hal 

ini terlihat dengan masih 

adanya sarana dan prasarana 

yang masih belum terpenuhi 

seperti adanya ruang kelas 

yang  rata-rata hanya 

berukuran 3 x 3 m, dengan 

anak dengan jumlah yang 

cukup besar maka ruangan 

dengan ukuran tersebut masih 

kurang cukup karena Anak usia 

dini sangat aktif, sehingga 

diperlukan lingkungan yang 

memberikan kesempatan 
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terdiri atas: 

a. memiliki jumlah ruang dan luas 

lahan disesuaikan dengan 

jumlah anak, luas minimal 3 

m2 per anak;  

b.memiliki ruangan untuk 

melakukan aktivitas anak di 

dalam dan luar;  

c. memiliki fasilitas cuci tangan 

dengan air bersih;   

d. memiliki kamar mandi/jamban 

dengan air bersih yang cukup, 

aman dan sehat bagi anak serta 

mudah bagi melakukan 

pengawasan;  

e. memiliki fasilitas permainan di 

dalam dan di luar ruangan 

yang aman dan sehat;   

f. memiliki fasilitas ruang untuk 

tidur, makan, mandi, yang 

aman dan sehat;  

g. memiliki tempat sampah yang 

tertutup dan tidak tercemar;  

h. memiliki akses dengan fasilitas 

layanan kesehatan seperti 

rumah sakit ataupun 

puskesmas; dan  

i. PAUD kelompok usia lahir-2 

tahun, memiliki ruang 

pemberian ASI yang nyaman 

dan sehat. 

 

anak-anak yang berjumlah 

48 buah kasur busa dengan 

kondisinya baik dan 

nyaman, terdapat ventilasi 

kanan dan kiri pada ruangan 

dan kipas angin untuk 

menghasilkan udara sejuk 

sehingga anak tidak 

merasakan panas saat 

beristirahat. Adajuga dapur 

dengan ukuran ruangan 3 x 

3 m yang digunakan untuk 

memasak makanan untuk 

anak-anak dan disiapkan 

sendiri oleh pengasuh. 

terdapat gudang untuk 

menyimpan barang-barang 

dengan luas 2 x 1m. 

Terdapat WC dengan 

fasilitas air bersih. Terdapat 

pula alat permainan indoor.  

kepada anak untuk bergerak 

dengan leluasa. Oleh karena 

itu, sangat penting bagi 

pendidik untuk menyediakan 

dan menata prasarana  yang 

memberikan stimulasi atau 

rangsangan motorik pada anak. 

Selain itu masih terdapat 

beberapa fasilitas yang masih 

kurang terjaga kebersihannya 

yaitu lantai, hal ini sudah diatur 

didalam NSPK Pedoman 

Prasarana Pendidikan Anak 

Usia Dini tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa, 

persyaratan khusus manfaat 

Prasarana PAUD yaitu  

menumbuhkan rasa aman dan 

nyaman, terselenggarakannya 

layanan PAUD dengan baik, 

mengembangkan karakter 

positif anak, dan memenuhi 

kriteria kesehatan bagi anak. 

Dengan kondisi lantai yang 

kurang bersih hal ini akan 

berdampak kepada kurangnya 

rasa aman dan nyaman dalam 

ruangan, anak akan merasa 

leluasa bereksplorasi dalam 

lingkungan jika anak merasa 

nyaman. Oleh karena itu, 

pendidik perlu merencanakan  

penataan prasarana  yang 
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menumbuhkan minat anak 

dalam belajar, berdasarkan 

pengamatan tidak terdapat 

tempat bermain outdoor, hal 

iniberbanding terbalik dengan 

persyaratan utama yang harus 

terpenuhi oleh setiap jenis 

layanan PAUD yaitu memiliki 

area kegiatan/bermain baik di 

dalam maupun di luar ruangan 

yang dapat mengembangkan 

berbagai konsep pengetahuan, 

dengan belum terpenuhinya 

syarat tersebut bukan tidak 

mungkin anak akan merasa 

bosan dan konsep pengetahuan 

akan sedikit terhambat. Juga 

masih terdapat beberapa meja 

dengan kondisi sudah setengah 

rusak hal ini memungkinkan 

akan berdampak kepada 

kenyamanan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan, 

dan dapat menyebabkan luka 

pada anak, yang disebabkan 

kondisi oleh meja yang 

berpotensi memunculkkan  

serpihan-serpihan kayu.   

Standar Pengelolaan 

meliputi :   

a. perencanaan program;  

b. pengorganisasian;  

c. pelaksanaan rencana kerja; dan  

Setiap lembaga 

pendidikan pasti 

mempunyai program, visi 

dan misi termasuk juga 

lembaga pendidikan TPA 

Dari hasil observasi dan 

pengamatan dari standar 

pengelolaan yang meliputi  

a. perencanaan program;  

b. pengorganisasian;  
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d. pengawasan. 

Perencanaan program 

sebagaimana dimaksud 

merupakan penyusunan kegiatan 

lembaga PAUD dalam  mencapai 

visi, misi, tujuan lembaga. 

Pengorganisasian sebagaimana 

dimaksud merupakan pengaturan 

seluruh komponen untuk 

mencapai tujuan. Pelaksanaan 

rencana kegiatan sebagaimana 

dimaksud merupakan kegiatan 

pelaksanaan program kerja yang 

sudah direncanakan. Pengawasan 

sebagaimana dimaksud adalah  

meliputi pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan guna 

menjamin terpenuhinya hak dan 

kebutuhan anak serta 

kesinambungan program PAUD. 

ini, pelaksanan program 

yang dijalankan adalah 

untuk mencapai visi dan 

misi,dan tujuan yaitu 

dengan melaksanakan 

pembelajaran dengan 

penerapan pembiasaan-

pembiasaan sehari-hari. 

Koordinasi antar anggota 

pendidik selalu dilakukan 

supaya kinerja lebih efektif 

dan teratur, dan kepala 

sekolah selalu memantau 

menilai dan melakukan 

evaluasi guna menjamin 

terpenuhinya layanan.   

c. pelaksanaan rencana kerja; 

d. pengawasan. 

Semua sudah terlaksana  

dengan baik hal ini terlihat dari 

adanya program yang sudah 

dibuat, arah dan tujuan kerja 

pendidik menjadi jelas untuk 

mencapai visi dan misi yang 

dibuat oleh lembaga, juga 

pengorganisasian juga sudah 

dilaksanakan ini terlihat 

dengan adanya struktur 

organisasi dan pembagian 

jobdesk, dengan adanya 

struktur organisasi maka akan 

mempermudah kinerja yang 

terkoordinasi, terintegrasi dan  

berkesinambungan, adanya 

keseimbangan antara tanggung 

jawab, tugas, wewenang, 

sistem pengawasan juga telah 

diterapkan yaitu dengan 

adanya supervisi, itu menjadi 

wujud nyata sistem 

pengawasan, yang dilakukan 

secara berkala untuk menjamin 

terwujudnya kepuasan layanan 

TPA, juga untuk menilai 

apakah setiap unit - unit telah 

melakukan apa yang menjadi 

tugas dan tanggung jawab 

masing – masing, dan untuk 

melihat apakah kegiatan 
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pengasuhan sudah terlaksana 

secara efektif yaitu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Supervisi 

merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja 

guru pengajaran yaitu 

serangkaian kegiatan 

membantu guru dalam 

mengembangkan 

kemampuannya. Kepala 

sekolah berperan memberikan 

bimbingan, bantuan, 

pengawasan dan penelitian 

pada masalah-masalah yang 

berhubungan dengan 

pengembangan pengajaran 

berupa perbaikan program dan 

kegiatan belajar mengajar. 

Sasaran supervisi ditujukan 

kepada situasi belajar 

mengajar yang memungkinkan 

terjadinya tujuan pendidikan 

secara optimal. 

Standar Pembiayaan 

Komponen pembiayaan 

meliputi biaya operasional dan 

personal, biaya operasional 

digunakan untuk gaji pendidik 

dan tenaga kependidkan serta 

tunjangan yang melekat, 

penyelenggaraan program 

pembelajaran, pengadaan dan 

standar pembiayaan 

TPA Ibnu Abbas 

menggunakan dana pribadi 

yaitu SPP dari TPA itu 

sendiri untuk 

pengembangan sekolah, 

selain itu dalam program 

anggaran pengadaan saran 

dan prasarana selalu 

Dari observasi dan 

pengamatan terlihat bahwa 

manajemen keuangan atau 

sistem pembiayaan yang 

diterapkan dengan 

menggunakan dana SPP untuk 

pengembangan sekolah dan 

dari dana tersebut sudah dapat 

mencukupi kebutuhan 
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pemeliharaan sarana dan 

prasarana, serta pengembangan 

SDM, dan sumbernya dapat 

berasal dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah,yayasan, 

partisipasi masyarakat,dan pihak 

lain yangtidak mengikat. 

Selanjutnya biaya personal yaitu 

meliputi biaya pendidikan yang 

dikeluarkan untuk anak dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

termasuk didalamnya, selain 

itu juga anggaran 

pengembangan SDM seperti 

pelatihan bagi guru, dan 

setiap akhir penggunaan 

dana selalu diadakan 

pertanggung jawaban dana / 

audit. 

pengembangan.. Menurut 

Depdiknas (2000) bahwa 

manajemen keuangan 

merupakan tindakan 

pengurusan/ketata usahaan 

keuangan yang meliputi 

pencatatan, perencanaan, 

pelaksanaan, 

pertanggungjawaban dan 

pelaporan.  Dengan demikian, 

manajemen keuangan PAUD 

dapat diartikan sebagai 

rangkaian aktivitas mengatur 

keuangan PAUD mulai dari 

perencanaan, pembukuan, 

pembelanjaan, pengawasan dan 

pertanggung-jawaban 

keuangan PAUD.  Di TPA ini 

didalam sistem pembiayaan 

selalu terdapat biaya yang 

harus dikeluarkan dari tahun ke 

tahun yang dapat disebut 

dengan biaya rutin, seperti gaji 

pegawai (guru dan non 

guru),dana pengembangan 

SDM serta biaya operasional, 

biaya pemeliharaan gedung, 

fasilitas dan alat-alat 

pengajaran (barang-barang 

habis pakai). Sementara biaya 

pembangunan, misalnya, biaya 

pembelian atau pengembangan 

tanah, pembangunan gedung, 
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perbaikan atau rehab gedung, 

penambahan furnitur, serta 

biaya atau pengeluaran lain 

untuk barang-barang yang 

tidak habis pakai. Dalam 

implementasinya, manajemen 

komponen keuangan harus 

dilaksanakan dengan baik dan 

teliti mulai dari tahap 

penyusunan anggaran, 

penggunaan, sampai 

pengawasan dan pertanggung 

jawaban sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar 

semua dana PAUD benar-

benar dimanfaatkan secara 

efektif, efisien, tidak ada 

kebocoran-kebocoran, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

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, juga pelaksanaan 

tema dan sub tema dilakukan 

dalam kegiatan pengembangan 

melalui bermain dan pembiasaan, 

tema dan sub tema dikembangkan 

dengan memuat unsur-unsur nilai 

program 

pengembangan yang 

diterapkan dilembaga 

tersebut adalah 

pengembangan semua 

aspek mulai dari fisik-

motorik, agama dan moral, 

kognitif, bahasa, sosio-

emosional, seni, 

pengembangan semua 

aspek tersebut  dilakukan 

melalui pembelajaran dan 

pembiasaan yang dilakukan 

Dari hasil observasi dan 

wawancara penerapan standar 

isi yang telah diterapkan 

didalam TPA ini dengan 

penerapan program 

pengembangan semua aspek 

perkembangan, mulai dari 

fisik-motorik, agama dan 

moral, kognitif, bahasa, sosio-

emosional, seni, 

pengembangan semua aspek 

tersebut  dilakukan melalui 

pembelajaran dan pembiasaan 
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agama dan moral, kemampuan 

berpikir, kemampuan berbahasa, 

kemampuan sosio-emosional, 

kemampuan fisik-motorik, serta 

apresiasi terhadap seni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sehari-hari, seperti 

penerapan budi pekerti, 

seperti program yang 

diunggulkan di TPA Ibnu 

Abbas adalah lebih kearah 

agama, jadi pembiasaan 

yang biasa dilakukan adalah 

lebih ke pembelajaran 

agama dengan mengajari 

anak sholat, dan belajar 

membaca Al Qur’an. 

Dengan mengacu kepada 

RPPH yang sudah 

dirancang proses 

pembelajaran yang 

dilakukan di TPA lebih 

cenderung pengulangan 

materi pembelajaran yang 

dilaksanakan saat 

pembelajaran di pagi hari.   

 

yang dilakukan sehari-hari. 

SI disusun dalam bentuk 

standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD), 

penyusunan SK dan KD 

merupakan kerangka minimal, 

ia merupakan masih konsep 

dasar yang 2 menjadi acuan 

satuan pendidikan dalam 

pengembangannya. Jadi baik  

tenaga pendidik maupun 

tenaga kependidikan harus 

mempunyai kompetensi  

pengembangan standar isi 

secara profesional. 

Pengembangan SI secara 

profesional oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan 

sangat dibutuhkan oleh 

masing-masing tingkat satuan 

pendidikan, karena dengan cara 

inilah satuan pendidikan dapat 

membuat dan mencapai visi, 

misi, dan tujuan satuan 

pendidikan masing-masing. 

Dalam hal ini pengembangan 

standar isi harus dibahas secara 

detail untuk mencapai suatu 

kompetensi sesuai harapan 

kompetensi KD itu sendiri, 

agar dapat dijadikan bahan 

dalam penyusunan silabus dan 

RPP. 
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Standar Proses  

a. perencanaan pembelajaran;   

b. pelaksanaan pembelajaran;   

c. evaluasi pembelajaran; dan   

d. pengawasan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran 

dilakukan dengan pendekatan dan 

model pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan, karakteristik 

anak, dan budaya lokal.   

Perencanaan pembelajaran 

meliputi:  

a. program semester (Prosem);  

b.rencana pelaksanaan 

pembelajaran mingguan 

(RPPM); dan   

c. rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian (RPPH).   

Dan untuk pelaksanaan 

pembelajaran itu sendiri 

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. 

Perencanaan 

pembelajaran selalu 

dilakukan seperti penentuan 

tema, indikator, penentuan 

alat dan bahan mengajar, 

dan proses pembelajarannya 

adalah dengan mengacu 

kepada RKH yang sudah 

dibuat mulai dari kegiatan 

pembukaan, inti dan 

penutup. Dari pembelajaran 

yang  sudah dilakukan 

selanjutnya akan diadakan 

evaluasi untuk menilai 

keterlaksanaan dan hasil 

pembelajaran yang sudah 

berjalan, seperti evaluasi 

evaluasi mingguan, evaluasi 

per semester dan evaluasi 

secara bersama, dan dari 

evaluasi tersebut maka 

dibuatlah strategi untuk 

mengatasi dan untuk 

memperbaiki hal-hal yang 

menjadi kekurangan. 

Dari hasil observasi dan 

wawancara tentang 

perencanaan pembelajaran 

yang dilakukan dengan 

penentuan tema, indikator, dan 

alat dan bahan mengajar, dan 

juga penentuan program 

belajar satu semester kemudian 

diturunkan kedalam program 

pembelajaran mingguan dan 

kemudian kepada program 

pembelajaran harian. 

Perencanaan pembelajaran 

untuk anak harus memenuhi 

prinsip-prinsip yaitu :  

1.Sesuai Dengan Tahap 

Perkembangan Anak. Rencana 

pembelajaran disusun untuk 

memberikan panduan dalam 

menyiapkan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan anak. 

2.Memenuhi Kebutuhan 

Belajar Anak. Selain 

memperhatikan tahap 

perkembangan anak, rencana 

pembelajaran juga harus dapat 

memenuhi kebutuhan belajar 

anak secara individu karena 

setiap anak memiliki gaya 

belajar yang berbeda. 

Meskipun pada umumnya anak 

pada kelompok usia tertentu 
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ada dalam tahap 

perkembangan yang sama, 

tetapi pada kenyataannya 

setiap anak memiliki kekhasan 

masing-masing. 

3.Menyeluruh (meliputi 

semua aspek perkembangan) 

Rencana pembelajaran yang 

disusun harus mencakup 

semua aspek perkembangan 

anak yang meliputi: moral dan 

nilai-nilai agama, sosial, 

emosional, dan kemandirian, 

bahasa, kognitif, fisik/motorik 

dan seni sebagai satu kesatuan 

kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

4.Operasional.  

Tujuan Jelas dan dapat 

diukur: Perencanaan yang 

dibuat harus berisi tujuan yang 

jelas dan ingin dicapai dalam 

pembelajaran. tujuan yang 

ingin dicapai mencakup 

pengembangan semua 

kemampuan anak. Penetapan 

indikator yang ingin dicapai 

dalam rencana pembelajaran 

harus bertahap dan 

berkelanjutan, dimulai dari 

indikator paling sederhana, 

konkrit ke yang lebih rumit. 

Jumlah indikator yang 
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ditetapkan dalam tujuan pun 

harus dibatasi sesuai dengan 

kemampuan. Tujuan yang 

dituangkan dalam rencana 

pembelajaran pun harus dapat 

terukur, konkrit, dan dapat 

diamati. 

Dapat Dilaksanakan: 

Perencanaan disusun sebagai 

acuan pelaksanaan 

pembelajaran, karena itu 

penyusunan rencana 

pembelajaran harus dipastikan 

dapat diterapkan dalam 

pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak. 

Agar perencanaan dapat 

laksanakan maka harus 

memperhatikan sumber daya 

yang ada (SDM, sarana dan 

prasarana, lingkungan/muatan 

lokal), serta sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak. 

Pelaksanaan pembelajaran 

yang dilaksanakan adalah 

melalui bermain secara 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, kontekstual 

dan berpusat pada anak untuk 

berpartisipasi aktif serta 

memberikan keleluasaan bagi 

prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan 
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bakat, minat, dan 

perkembangan fisik, dimana 

pelaksanaan yang dilakukan 

sehari-hari adalah dengan 

mengutamakan berinteraksi 

antara anak-anak dengan 

pendidik, anak dengan anak, 

serta anak dengan 

lingkungannya supaya anak 

belajar dan meningkatkan rasa 

percaya diri anak dalam 

bekelompok bermain bersama 

teman-teman sebayanya 

maupun dalam lingkungan 

sosialnya, karena anak yang 

mempunyai kemampuan 

kerjasama tinggi akan mudah 

menyesuaikan diri dengan baik 

terhadap lingkungan, terhadap 

keluarga, sekolah, dan teman-

temannya, anak dapat belajar 

memahami nilai memberi dan 

menerima sejak dini, anak juga 

akan belajar menghargai 

pemberian orang lain 

sekalipun ia tidak 

menyukainya, menerima 

kebaikan dan perhatian teman-

temanya. Melalui interaksi 

tersebut guru dapat 

membangun model 

pembelajaran yang inspiratif,  

untuk mendorong 
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perkembangan daya imajinasi 

anak sehingga tercipta 

pembelajaran yang 

menyenangkan, sesuai dengan 

karakteristik, minat, potensi 

dan tingkat perkembangan 

anak. Setiap proses pengajaran 

didalam suatu lembaga 

pendidikan termasuk di TPA 

ini selalu dilakukan 

pengawasan baik dari kepala 

sekolah yang mengawasi 

maupun, evaluasi bersama 

yang bertujuan untuk menilai 

keterlaksanaan antara program 

yang sudah dibuat, proses yang 

berjalan, dan hasil, sehingga 

apabila dalam pelaksanaannya 

terdapat penyimpangan, hal 

tersebut akan menjadi bahan 

evaluasi dan akan dijadikan 

acuan untuk kedepannya 

supaya bisa memberikan 

pelayanan yang lebih baik.      

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 

Sistem penilaian yang 

diterapkan adalah dengan 

mengacu kepada standar 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak dimana 

setiap pembejalaran yang 

dilakukan disitu anak dinilai 

melalui pengamatan, proses 

belajar anak, hasil kerja dan 

Standar penilaian yang 

diterapkan di TPA ini telah  

mengacu kepada standar 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak dengan 

indikator yang sudah dipilih 

sebagai acuan dalam penilaian 

hasil pembelajaran yang 

dilakukan. penilaian berfungsi 
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sebagaimanadimaksud mencakup:  

a. prinsip penilaian;   

b.teknik dan instrumen penilaian;   

c. mekanisme penilaian;   

d. pelaksanaan penilaian; dan  

e. pelaporan hasil penilaian; 

 

karya anak, untuk patokan 

penilaian menggunakan, 

BSB (berkembang sangat 

baik ),BSH (berkembang 

sesuai harapan), MB (mulai 

berkembang), BB (Belum 

berkembang), dan hasil dari 

pembelajaran anak 

dilaporkan ke orangtua 

dalam bentuk rapor. 

sebagai alat untuk mengetahui 

keberhasilan proses dan hasil 

belajar siswa (Nana S: 2009), 

penilaian yang dilakukan 

merupakan usaha guru untuk 

mengetahui tingkat 

keterlaksanaan program dan 

keberhasilan anak mencapai 

kemampuan yang diharapkan. 

Penilaian keterlaksanaan 

program terutama digunakan 

guru untuk memperbaiki 

perencanaan kegiatan 

pembelajaran sehingga 

pelaksanaan program 

berikutnya menjadi lebih baik. 

Penilaian keberhasilan anak 

menguasai kemampuan yang 

diharapkan digunakan sebagai 

bahan bagi guru untuk 

menyusun laporan kepada 

orang tua anak untuk 

memberikan informasi tentang 

tumbuh kembang anak dan 

memantau perkembangan anak 

sehingga hasil kegiatan belajar 

di PAUD lebih optimal. 

Teknik penilaian yang 

dilakukan pendidik di TPA 

Ibnu Abbas adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan 
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pengamatan yang dilakukan 

guru secara langsung dan 

alamiah untuk mendapatkan 

data atau informasi tentang 

perkembangan dan 

permasalahan anak dalam 

berbagai situasi dan kegiatan 

yang dilakukan. Observasi 

dapat dilakukan dengan cara 

mengamati berbagai perilaku 

atau perubahan yang terjadi 

yang ditunjukkan anak selama 

kurun waktu tertentu. Agar 

observasi dapat terarah, guru 

dapat menggunakan 

instrument observasi, dengan 

tetap mengacu pada indikator 

pencapaian perkembangan 

anak. 

2. Wawancara  

Adalah suatu teknik 

pengumpulan data yang dapat 

dilakukan guru untuk 

mendapatkan informasi 

tentang pengetahuan atau 

penalaran anak mengenai 

sesuatu hal dengan cara 

melakukan percakapan 

langsung dengan anak maupun 

orang tua. Dengan wawancara, 

guru dapat menggali lebih jauh 

kondisi objektif anak dan 

mendapatkan informasi 
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mengenai pengetahuan anak 

terhadap sesuatu hal. 

3. Penugasan  

Penugasan merupakan cara 

penilaian berupa pemberian 

tugas harian (daily learning) 

yang harus dikerjakan anak 

didik dalam waktu tertentu 

baik secara perorangan 

maupun kelompok. Misalnya 

melakukan percobaan dengan 

menanam tomat, membuat 

berbagai bentuk dengan bahan 

dasar plastisin. 

4. Unjuk kerja  

Merupakan penilaian yang 

menuntut peserta didik untuk 

melakukan tugas dalam 

perbuatan yang dapat diamati, 

misalnya praktek menyanyi, 

olahraga, menari dan bentuk 

praktek lainnya. 

5. Pemeriksaan medis 

Merupakan salah satu upaya 

yang dapat dilakukan anak 

usia dini untuk mengetahui 

berbagai kelemahan dan 

penyakit yang diderita anak, 

khususnya yang berkaitan 

dengan aspek fisik. 

Pemeriksaan medis anak dapat 

dilakukan dalam kurun rentang 

waktu satu bulan untuk 
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mendeteksi secara dini 

berbagai hambatan yang 

dialami anak sehingga guru 

bekerja sama dengan tim 

medis dapat memberikan 

pencegahan atau pengobatan 

terhadap anak. Pemeriksaan 

kesehatan ini tidak dapat 

dilakukan oleh guru, namun 

guru dapat melakukan bekerja 

sama dengan tim medis. 

STPPA  

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. 

 

Penerapan yang sudah 

dilakukan adalah dalam 

proses pembelajaran 

dilakukan pengembangan 

semua aspek (5aspek) 

melalui kegiatan 

pembelajaran dan 

pembiasaan-pembiasaa 

sehari-hari  dan proses 

penilaian dalam bentuk 

portofolio dengan kode 

BSB,BSH,MB,BB dengan 

mengacu kepada STPPA 

sesuai apa yang dituju. 

Tingkat pencapaian 

perkembangan adalah deskripsi 

tentang perkembangan yang 

berhasil dicapai anak pada 

suatu tahap tertentu. 

Perkembangan yang dicapai 

merupakan integrasi aspek 

fisik-motorik, kognitif, bahasa, 

sosial-emosi, moral-agama dan 

kondisi kesehatan serta gizi 

anak. 

Penerapan STPPA  yang 

telah diterapkan adalah dengan 

setiap proses pembelajaran 

selalu mengacu kepada STPPA 

dimana disetiap pembelajaran 

yang dijalankan mengacu 

kepada RKH yang sistem 

penilaian menggunakan 

indikator yang sudah 

ditetapkan, untuk mengukur 

tingkat kemampuan anak TPA 
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ini menerapkan sistem 

penilaian dengan menggunakan 

kode (BSB,BSH,MB,BB), 

dengan mengacu kepada 

indikator perkembangan yang 

telah di tetapkan.  

Perkembangan anak 

berlangsung secara kontinum, 

tingkat perkembangan yang 

dicapai  pada suatu tahap 

diharapkan meningkat secara 

kuantitatif maupun kualitatif 

pada tahap selanjutnya. 

Terdapat perbedaan individual 

dalam perkembangan, karena 

terdapat pengaruh beberapa 

faktor internal maupun 

eksternal sehingga setiap anak 

memiliki karakter yang unik 

meskipun tetap berdasarkan 

atas pola perkembangan 

umum. Untuk mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal 

dibutuhkan keterlibatan orang 

dewasa untuk memberikan 

rangsangan atau stimulasi. 

Diperlukan rangsangan yang 

bersifat holistik yang meliputi 

pendidikan, psikososial, 

kesehatan, dan gizi yang 

diberikan secara konsisten dan 

berulang. 
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B.    TPA Aldwah Kids Center  

4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a) Deskripsi Wilayah Lembaga  

Tempat Penitipan Anak Alqudwah Kids Center merupakan tempat 

penitipan anakyang mempunyai fungsi untuk tempat mendidik, merawat serta 

mengasuh anak usiadini. TPA ini beralamat di Jl.KH.Ahmad Dahlan RT.09 

RW.07, Kel. Sidorejo LorKec. Sidorejo Kota Salatiga. 

 

b) Nama Lembaga  : Tempat Penitipan Anak Alqudwah Kids Center 

 Alamat Lembaga  : Jl.KH.Ahmad Dahlan RT.09 RW.07, Kel. Sidorejo 

    Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga. 

 Telepon   : 085727922753 

 Status Lembaga  : Swasta 

 Status Akreditasi  : Terakreditasi A 

 

c) Keadaan Lembaga  

 Tahun Pendirian  : 2006 

 Tahun Beroperasi : 2007 

 Status Kepemilikan  : Yayasan 

 Luas Tanah Milik  : 457 m2 

 Luas Seluruh Bangunan : 326 m2 

 Daya Listrik   : 2200 

 Sumber Listrik  : PLN 

 Sumber Air   : Sumur Bor 

 

d) Pengelola dan Pengasuh TPA Alqudwah Kids Center  

 TPA Alqudwah Kids Center dikelola oleh Ibu Pipin Novianti dan 

terdapat 10 orang pendidik, serta pendidikan terakhir yaitu S1 terdapat 4 

orang, D2 terdapat 1 orang, D3 terdapat 1 orang, 2 orang masih dalam tahap 

meanjutkan di jenjang perguruan tinggi, dan 3 orang masih tamat SMA. 

e) Sarana dan Prasarana TPA Alqudwah Kids Center 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TPA Alqudwah Kids Center 

adalah, terdapat dapur yang berguna untuk memasak makanan yang akan 
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diberikan kapada anak-anak, terdapat berbagai APE, baik yang berada diluar 

ruangan maupun didalam kelas yang berguna untuk alat bermain anak dan 

untuk mengembangkan kemampuan motorik, kreatifitas anak, dan juga 

terdapat fasilitas baca untuk anak dimana terdapat berbagai macam buku 

yang bisa anak gunakan untuk belajar membaca dan mengenal huruf. 

f) Sumber Pembiayaan  

 Sumber biaya untuk pengembangan sekolah berasal dari SPP TPA itu 

sendiri , yang dibayar sesuai ketentuan. 

g) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah ketua 

pengelola. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua pengelola, ketua 

pengelola diambil sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa 

merekamengetahui masalah dan gambaran secara mendalam dan 

dapatberkomunikasi secara baik serta informasi yang diberikan dapat 

dipercaya kemudian dapat dijadikan sebagai sumber data.  

4.2.1. Tabel TPA Alqudwah Kids Center 

Standar  Hasil Observasi dan 

Wawancara  

Kesimpulan  

Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

Didalam Permen 137 

disebutkan bahwa guru memiliki 

kualifikasi akademik minimum 

sarjana (S1) atau diploma empat 

(D-IV) dalam bidang  

Pendidikan Anak Usia Dini yang 

diperoleh dari program studi 

terakreditasi atau memiliki 

ijazah diploma atau (D-IV) atau 

sarjana S1 kependidikan lain 

yang relevan atau psikologi yang 

diperoleh dari program studi 

terakreditasi dan memiliki 

 

Dari hasil 

pengambilan data jumlah 

keseluruhan terdapat 11 

pendidik, empat pendidik 

yang kualifikasi 

pendidikannya S1, D2 satu 

orang, D3 satu orang, 2 

orang masih dalam tahap 

melanjutkan, sementara 3 

orang tamat SMA, dan 

semua pendidik yang ada 

di lembaga pendidikan ini 

belum ada yang mendapat 

sertifikat guru dan sudah 

 Standar pendidik dan 

tenaga kependidikan di TPA ini 

sudah diterapkan tetapi masih 

belum sepenuhnya karena masih 

terdapat pendidik dengan 

kualifikasi pendidikan masih 

tamat SMA. Guru sebagai 

pendidik profesional memiliki 

banyak peran yang harus 

dilaksanakan guna membentuk 

kepribadian siswa, menyiapkan 

sumber daya manusia dan 

mensejahterakan kemajuan 

bangsa. Guru memiliki 

kedudukan yang terhormat 
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sertifikat Pendidikan Profesi 

Guru (PPG) PAUD dari 

perguruan tinggi yang 

terakreditasi. 

 

bekerja mulai sejak awal 

berdirinya sekolah ini. 

karena guru merupakan 

pahlawan tanpa tanda jasa yang 

patut untuk dihormati, oleh 

karena itu sebagai seorang guru 

harus selalu menjaga sikap dan 

kepribadiaannya dengan baik 

agar menjadi contoh bagi anak 

didik dan masyarakat.Untuk 

dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik maka seorang guru 

selayaknya memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi yang 

berkaitan dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. Dengan 

adanya kualifikasi dan 

kompetensi tersebut diharapkan 

seorang guru menjadi tenaga 

pendidik dan pengajar yang 

profesional. Lain halnya lagi jika 

tugas guru yang begitu berat  

tidak diimbangi dengan 

kemampuan akademik, pasti 

akan berpengaruh besar terhadap 

kinerjanya, dalam penjelasan 

tersebut sangat jelas dikatakan 

bahwa seorang guru tentu harus 

memiliki kinerja yang optimal 

dan baik dalam melaksanakan 

tugas yang dimiliki.  

 

Sarana dan prasarana 

merupakan perlengkapan 

dalam penyelenggaraan dan 

Sarana dan 

prasarana yang terdapat di 

lembaga pendidikan ini 

Sarana dan Prasarana 

pendidikan anak usia dini 

merupakan segala macam alat, 
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pengelolaan kegiatan 

pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan anak usia 

dini.Dimana didalam 

pengadaanya harus memenuhi 

prinsip yaitu :  

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. 

persyaratan sarana dan prasarana 

terdiri atas: 

a. memiliki jumlah ruang dan 

luas lahan disesuaikan 

dengan jumlah anak, luas 

minimal 3 m2 per anak;  

b.memiliki ruangan untuk 

melakukan aktivitas anak di 

dalam dan luar;  

c. memiliki fasilitas cuci tangan 

dengan air bersih;   

d. memiliki kamar 

mandi/jamban dengan air 

bersih yang cukup, aman dan 

sehat bagi anak serta mudah 

bagi melakukan pengawasan;  

e. memiliki fasilitas permainan 

adalah ruang kelas dengan 

ukuran 12x6m dengan 

kondisi yang baik, bersih 

terawat, terdapat tempat 

sampah, papan tulis,meja 

untuk anak, rak tempat 

meletakkan tas anak, alas 

karpet, cermin, mading, 

jendela untuk penerangan 

ruangan, ventilasi cukup 

untuk mengatur kesejukan 

ruang kelas,cat untuk 

warna ruangan 

menggunakan warna 

merah mencolok, 

diruangan tersebut juga 

terdapat beberapa hiasan. 

Ruang tidur anak terdapat 

ruangan dengan ukuran 12 

x 6m, didalamnya terdapat 

kasur untuk anak, terdapat 

jugadapur yang berguna 

untuk memasak makan 

yang diberikan kepada 

anak dengan kondisi yang 

bersih dan terawat, 

terdapat juga fasilitas 

permainan outdoor dengan 

permainan ayunan, 

jungkat-jungkit, panjat tali, 

terdapat juga kamar mandi 

dengan kondisi sangat 

bersih dan terwat dengan 

perlengkapan, atau benda-benda 

yang mendukung 

penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan anak usia dini 

secara optimal. Sarana dan 

prasarana yang baik diterapkan 

didalam sebuah lembaga PAUD 

hendaknya memiliki prinsip 

yaitu : aman, nyaman, 

memenuhi kriteria kesehatan 

bagi anak, sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, 

memanfaatkan sumberdaya 

yanag ada dilingkungan sekitar. 

Dengan keadaan sarana dan 

prasarana yang sesuai standar 

yang sudah tertulis maka akan 

memberi manfaat yaitu akan 

menumbuhkan rasa nyaman dan 

aman terhadap anak, memotivasi 

anak dalam kegiatan 

pembelajaran, 

terselenggarakannya layanan 

PAUD dengan baik, proses 

pembelajaran PAUD menjadi 

lebih optimal. 

Dari hasil pengambilan data 

melalui observasi dan 

wawancara didapat kan hasil 

bahwa penerapan standar sarana 

dan prasarana yang ada di TPA 

ini sudah baik , karena dari hasil 
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di dalam dan di luar ruangan 

yang aman dan sehat;   

f. memiliki fasilitas ruang untuk 

tidur, makan, mandi, yang 

aman dan sehat;  

g. memiliki tempat sampah yang 

tertutup dan tidak tercemar;  

h. memiliki akses dengan 

fasilitas layanan kesehatan 

seperti rumah sakit ataupun 

puskesmas; dan  

i. PAUD kelompok usia lahir-2 

tahun, memiliki ruang 

pemberian ASI yang nyaman 

dan sehat. 

 

baik, air bersih, 

mempunyai fasilitas 

mencuci tangan dengan 

sabun. 

pengamatan dan hasil data 

menunjukkan hampir semua 

terpenuhi, meskipun ada 

beberapa hal yang belum 

terealisasi dari standar sarana 

dan prasarana permendikbud 

137. 

Standar Pengelolaan 

meliputi :   

a. perencanaan program;  

b. pengorganisasian;  

c. pelaksanaan rencana kerja; 

dan  

d. pengawasan. 

Perencanaan program 

sebagaimana dimaksud 

merupakan penyusunan kegiatan 

lembaga PAUD dalam  

mencapai visi, misi, tujuan 

lembaga. Pengorganisasian 

sebagaimana dimaksud 

merupakan pengaturan seluruh 

komponen untuk mencapai 

Lembaga 

pendidikan ini mempunyai 

visi, misi dan program, 

dan pelaksanaan program 

tersebut adalah untuk 

mewujudkan visi dan misi 

yang telah dibuat, karena 

visi dan misi sekolah lebih 

kepada keagamaan, jadi 

yang dilakukan adalah 

dengan pembiasaan-

pembiasaan seperti sholat, 

makan dengan berdoa, 

pembiasaan moral dan 

budi pekerti. Demi 

terwujudnya tujuan yang 

Lembaga pendidikan dapat 

dikatakan baik jika mempunyai 

visi,misi, tujuan, dan juga 

program. Dari hasil wawancara 

dan observasi penerapan standar 

ini sudah diterapkan, mulai dari 

perencanaan program yang 

dilaksanakan adalah dengan 

merancangnya jauh-jauh hari  

sehingga dapat terencana dengan 

matang, mulai dari penghitungan 

kalender akademik, penentuan 

indikator, tema,alat dan bahan 

mengajar, semuanya diorganisir 

atau dipegang oleh kepala 

sekolah, dimana peran kepala 
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tujuan. Pelaksanaan rencana 

kegiatan sebagaimana dimaksud 

merupakan kegiatan pelaksanaan 

program kerja yang sudah 

direncanakan. Pengawasan 

sebagaimana dimaksud adalah  

meliputi pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan guna 

menjamin terpenuhinya hak dan 

kebutuhan anak serta 

kesinambungan program PAUD. 

diharapkan harus selalu 

tercipta kerjasama antara 

satu pendidik dengan yang 

lain, supaya kinerja lebih 

terorganisir maka 

dibuatlah jodesk  dengan 

masing-masing tugas yang 

diberikan, dan dari kinerja 

yang telah dilaksanakan 

maka selanjutnya diadakan 

evaluasi baik yang 

dilakukan secara bersama 

maupun evaluasi yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah itu sendiri. 

sekolah adalah sebagai kepala 

dan mengarahkan, 

mengevaluasi, mendorong agar 

para pendidik dan tenaga 

kependidikan dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. Didalam 

pelaksanaan program kerja 

semua anggota turut saling 

mendukung sehingga dapat 

tercipta visi, misi sekolah. 

Standar Pembiayaan 

Komponen pembiayaan 

meliputi biaya operasional dan 

personal, biaya operasional 

digunakan untuk gaji pendidik 

dan tenaga kependidkan serta 

tunjangan yang melekat, 

penyelenggaraan program 

pembelajaran, pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana, serta pengembangan 

SDM, dan sumbernya dapat 

berasal dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah,yayasan, 

partisipasi masyarakat,dan pihak 

lain yangtidak mengikat. 

Selanjutnya biaya personal yaitu 

meliputi biaya pendidikan yang 

Dana 

pengembangan sekolah 

berasal dari SPP TPA itu 

sendirijuga dilembaga 

pendidikan tersebut setiap 

tahunnya selalu membuat 

rancangan belanja tahunan 

yang didalamnya berisi 

tentang rancangan 

pembelian peralatan dan 

kelengkapan yang sesuai 

dengan kebutuhan sekolah, 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana,materi bahan 

ajar,evaluasi dan kegiatan 

lainnya  termasuk 

anggaran untuk program 

pengembangan guru guna 

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. Didalam 

TPA ini standar pembiayaan 

komponen yang dibiayai dalam 

penyelenggaraan TPA adalah 

rancangan pembelian peralatan 

dan kelengkapan yang sesuai 
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dikeluarkan untuk anak dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

meningkatkan wawasan 

dan keterampilan, untuk 

dana bantuan. 

dengan kebutuhan sekolah, 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana sampai kepada gaji 

pendidik, pengembangan SDM 

dan tenaga kependidikan. 

Pengelolaan / manajemen 

keungan yang baik maka akan 

berjalannya kegiatan pendidikan 

dengan baik, sumber dana yang 

digunakan berasal dari SPP, dan 

dari biaya tersebut sudah dapat 

mencukupi semua kebutuhan 

pengembangan sekolah. 

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, juga 

pelaksanaan tema dan sub tema 

dilakukan dalam kegiatan 

pengembangan melalui bermain 

dan pembiasaan, tema dan sub 

tema dikembangkan dengan 

memuat unsur-unsur nilai agama 

dan moral, kemampuan berpikir, 

kemampuan berbahasa, 

kemampuan sosio-emosional, 

kemampuan fisik-motorik, serta 

apresiasi terhadap seni. 

Program 

pengembangan yang ada 

di lembaga pendidikan ini 

adalah pembentukan 

perilaku, sosial, melalui 

kegiatan sehari-hari yang 

diajarkan. Sistem 

pembelajaran yang 

dilakukan di TPA Al 

Qudwah Kids Center yaitu 

mengacu kepada RPPM 

dan RPPH yang telah 

dibuat dan proses 

mengajar sesuai dengan 

tema yang telah ditentukan 

dan dari hasil 

pembelajaran tersebut 

proses penlaian aspek 

berfikir, moral,agama, 

bahasa, dan sosio-

Standar isi merupakan salah 

satu bagian yang sangat penting 

dari pembelajaran karena standar 

isi merupakan ukuran minimal 

yang harus dicapai oleh peserta 

didik baik mengenai kompetensi 

maupun mengenai materinya, 

tenaga pendidik harus 

mempunyai kompetensi 

pengembangan standar isi secara 

baik, karena itu sangat 

dibutuhkan, dengan cara inilah 

satuan pendidikan dapat 

membuat dan mencapai visi,misi 

dan tujuan sekolah, selain itu 

juga dibutuhkan tenaga pendidik 

yang profesional, banyak 

pendidik yang belum memahami 

secara benar tentang 

pengembangan standar isi, jika 
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emosional,seni yang 

dilakukan adalah dengan 

mengacu kepada STPPA, 

penilaiannya 

menggunakan kode 

BB,MB,BSH,BSB. 

hal ini terjadi dan terus berjalan 

maka akan terjadi kekacauan 

dalam proses pendidikan dan 

yang terjadi malah akan 

menciptakan lulusan dengan 

kompetensi pendidikan yang 

sangat kurang.  

Standar Proses  

a. perencanaan pembelajaran;   

b. pelaksanaan pembelajaran;   

c. evaluasi pembelajaran; dan   

d. pengawasan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran 

dilakukan dengan pendekatan 

dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan, 

karakteristik anak, dan budaya 

lokal.   

Perencanaan pembelajaran          

meliputi: 

a. program semester (Prosem);  

b.rencanapelaksanaan 

pembelajaran mingguan   

(RPPM).   

c.rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian (RPPH).   

Dan untuk pelaksanaan 

pembelajaran itu sendiri 

dilakukan melalui bermain 

secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, kontekstual dan 

berpusat pada anak untuk 

berpartisipasi aktif serta 

Penerapan standar 

proses yang dilakukan 

adalah pembelajaranyang 

dilakukan di TPA include 

ke dalam pembelajaran 

yang dilakukan di TK, jadi 

proses perencanaan 

pembelajaran mengikuti 

yang ada di TK, untuk 

pelaksanaan 

pembelajarannya adalah 

sesuai dengan RKH. 

Setelah semua terlaksana 

pada akhir semester 

diadakan evaluasi dari 

hasil pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik 

untuk menilai 

keterlaksanaan rencana 

pembelajaran, dengan cara 

mengadakan forum rapat 

dan berdiskusi, 

berdasarkan penilaian., 

dan sebagai tindak lanjut 

dari evaluasi tersebut yaitu 

memperbaiki yang masih 

Penerapan standar proses 

yang telah dilakukan, semua 

proses pembelajaran berawal 

dari perencanaan ini sangat 

penting karena dalam 

perencanaan proses 

pembelajaran membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit, 

sekolah dalam proses 

perencanaan ini melaksanakan 

jauh-jauh hari sehingga 

persiapan lebih matang. 

Pelaksanaan pembelajaran 

didalam permendikbud 137 

disebutkan bahwa Pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan 

adalah 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. Pembelajaran merupakan  
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memberikan keleluasaan bagi 

prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis anak. 

 

menjadi kekurangan, yang 

masih perlu diperbaiki 

untuk menjadi acuan 

dalam pembuatan 

rancangan pembelajaran 

di semester yang akan 

datang. pengawasan 

prosespembelajaran selalu 

dilakukan secara berkala 

oleh kepala sekolah 

dengan cara beliau 

melakukan supervisi. 

proses interaksi antara guru 

dengan peserta didik melalui 

kegiatan bermain pada 

lingkungan belajar yang aman 

dan menyenangkan dengan 

menggunakan berbagai sumber 

belajar. Konsep pembelajaran 

sendiri harus berpusat pada 

peserta didik. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan 

adalah pendekatan saintifik yang 

mencakup rangkaian proses 

mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, 

menalar, dan 

mengkomunikasikan. 

Keseluruhan proses tersebut 

dilakukan dengan menggunakan 

seluruh indera serta berbagai 

sumber dan media pembelajaran.  

Semua itu dapat diterapkan 

dengan baik dan tercipta 

pendidikan yang berkualitas dan 

akan menghasilkan generasi 

yang cerdas. Dari pelaksanaan 

pembelajaran tersebut pasti 

diadakan evaluasi yang 

bertujuan untuk menilai 

keterlaksanaan program 

pembelajaran yang telah dibuat, 

baik evaluasi yang dilaksanakan 

secara bersama maupun evaluasi 

dari kepala sekolah.  
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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 

sebagaimanadimaksud 

mencakup:  

a. prinsip penilaian;   

b.teknik dan instrumen 

penilaian;   

c. mekanisme penilaian;   

d. pelaksanaan penilaian; dan  

e. pelaporan hasil penilaian; 

 

 mekanisme 

penilaian hasil 

pembelajaran anak yang 

dilakukan di lembaga 

pendidikan ini adalah 

dengan mengacu kepada 

indikator yang sudah 

tercantum, dan akan 

terlihat apakah anak 

tersebutsudah dapat 

memenuhi atau mencapai 

apa yang sudah tercantum 

didalam indikator. Dan 

dari hasil pembelajaran 

tersebut selalu dilaporkan 

kepada orangtua 1 semster 

satu kali, dan dari 

penilaiannya merupakan 

benar-benar merupakan 

hasil dari kemampuan 

anak dan juga dalam 

menialai menggunakan 

prinsip edukatif serta 

obyektif, untuk 

penilaiannya mengacu 

kepada indikator 

perkembangan anak, serta 

cara menilaianya 

menggunakan 

(BB,MB,BSH,BSB). 

Penerapan Standar 

penilaian telah diterapkan 

dengan baik, dimana didalam 

prosesnya mengacu kepada 

standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak, dimana 

teknik penilaian yang dilakukan 

adalah dengan pengamatan, 

observasi, dan hasil kerja anak, 

dimana hasil kerja anak dinilai 

dengan mengacu kepada 

indikator yang sudah dipilih dan 

menggunakan kode 

(BB,MB,BSH,BSB), dari hasil 

belajar anak dilaporkan kepada 

orangtua setiap satu semester 

satu kali. Istilah penilaian 

merupakan istilah yang sudah 

tidak asing lagi. Penilaian dalam 

konteks pembelajaran di 

pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah upaya 

mengumpulkan, menganalisis, 

dan menafsirkan berbagai 

informasi yang tentang kinerja 

dan kemajuan berbagai aspek 

perkembangan yang dapat 

dicapai oleh anak setelah 

mengikuti kegiatan pembiasaan 

dalam kurun waktu tertentu. 

Penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan 
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tingkat pencapaian 

perkembangan anak 

(Kemdiknas:2010). 

STPPA  

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. 

 

Penerapan STPPA 

yang dilakukan 

adalahdalam proses 

pembelajaran dilakukan 

pengembangan semua 

aspek (5aspek) melalui 

pembelajaran yang 

dilakukan sehari-hari, dari 

pembelajaran tersebut 

dilakukan proses penilaian 

berdasarkan indikator 

dengan model penilaian 

menggunakan kode 

BSB,BSH,MB,BB 

mengacu kepada STPPA 

sesuai dituju. dan terdapat 

program imunisasi yang 

dilakukan oleh pihak 

sekolah, selain itu juga 

terdapat program 

perbaikan gizi dengan 

memberikan makan 

kepada anak-anak TPA 

setiap hari 1 kali. 

 

Semua pengembangan 

pembelajaran yang ada di TPA 

ini mulai dari 

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; dan  

h. Standar Pembiayaan. 

Semua telah diterapkan 

mengacu kapada STPPA, dari 

pengertiannya sendiri Tingkat 

pencapaian perkembangan 

adalah deskripsi tentang 

perkembangan yang berhasil 

dicapai anak pada suatu tahap 

tertentu. Perkembangan yang 

dicapai merupakan integrasi 

aspek fisik-motorik, kognitif, 

bahasa, sosial-emosi, moral-

agama dan kondisi kesehatan 

serta gizi anak. 

 

 

C.    TPA Pelangi Nusantara 
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4.3. Gambaran umum lokasi penelitian  

a. Deskripsi wilayah lembaga  

Tempat Penitipan Anak Pelangi Nusantara merupakan tempat penitipan 

anakyang mempunyai fungsi untuk tempat mendidik, merawat serta mengasuh 

anak usiadini. TPA ini beralamat di Jl.Merbabu No.34 A RT.01 RW.05, Kel. 

KalicacingKec. Sidomukti Kota Salatiga. 

 

b. Nama Lembaga  : Tempat Penitipan Anak Pelangi Nusantara  

 Alamat Lembaga  : Jl.Merbabu No.34 A RT.01 RW.05, Kel. Kalicacing 

      Kec. Sidomukti Kota Salatiga. 

 Telepon   : 081359339900 

 Status Lembaga  : Swasta 

 Status Akreditasi  :  - 

 

c. Keadaan Lembaga  

 No Ijin Operasional : 421.9/0192/401 

 NPSN   : 69818997 

 LNO SK Penetapan Badan Hukum : AHU – 0043959.0104 tahun 2016 

 Sumber Listrik  : PLN 

 Sumber Air   : PDAM 

d. Pengelola dan Pengasuh TPA Pelangi Nusantara   

TPA Pelangi Nusantara dikelola oleh Yuli beliau merupakan kepala 

sekolah TK-KB Pelangi Nusantara, pendidikan terakhir S1, dan terdapat  3 

pendidik  dengan kualifikasi pendidikan terakhir adalah S1 satu orang,SMA 

satu orang, tamat pendidikan pondok pesantren berjumlah satu orang. 

e. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah ketua 

pengelola. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua pengelola, ketua 

pengelola diambil sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa mereka 

mengetahui masalah dan gambaran secara mendalam dan dapat berkomunikasi 

secara baik serta informasi yang diberikan dapat dipercaya kemudian dapat 

dijadikan sebagai sumber data. 
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4.3.1. Tabel TPA Pelangi Nusantara 

Standar  Hasil Observasi dan 

Wawancara  

Kesimpulan  

Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan. 

Didalam Permen 137 

disebutkan bahwa guru 

memiliki kualifikasi 

akademik minimum sarjana 

(S1) atau diploma empat (D-

IV) dalam bidang  Pendidikan 

Anak Usia Dini yang 

diperoleh dari program studi 

terakreditasi atau memiliki 

ijazah diploma atau (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. 

 

Untuk pendidik 

yang berada di lembaga 

pendidikan TPA Pelangi 

Nusantara ini berjumlah 4 

orang deengan kualifikasi 

pendidikan terakhir adalah 

S1 dua orang, SMA 

teradapat 1 orang dan satu 

orang dengantamat 

pendidikan pondok 

pesantren  dan dari 

keempat pendidik belum 

adayang mendapat 

sertifikat guru.Para 

pendidik di TPA tersebut 

sudah bekerja sejak awal 

berdirinya TPA ini dan 

dengan seiring berjalannya 

waktu ada pertambahan 

jumlah pendidik, dan 

didalam struktur organisasi 

sendiri untuk pembagian 

tugas atau jobdesk, para 

pendidik tugasnya 

merangkap artinya satu 

guru merangkap 2 tugas. 

Dari hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa penerapan 

standar pendidik dan tenaga 

kependidikan yang berada di 

TPA Pelangi Nusantara sudah 

mulai diterapkan  tetapi belum 

secara keseluruhan, buktinya 

masih terdapat pendidik yang 

kualifikasi pendidikannya tamat 

SMA dan terdapat S1 tetapi 

tidak dari lulusan PAUD, dari 

keseluruhan jumlah pendidik 

belum ada yang mendapat 

sertifikat guru.  

Pada dasarnya guru 

merupakan pendidik profesional 

dengan keahlian khusus dan 

syarat tertentu yang harus 

dipenuhi. Guru memiliki banyak 

peranan dalam menjalankan 

tugas yang diembannya. Peran 

dan fungsi guru berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pendidikan 

di sekolah. Didalam 

Permendikbud 137 tercantum 

bahwa seorang guru harus 

mempunyai kompetensi yang 

dikembangkan secara utuh 

mencakup kompetensi 
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pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan profesional. Guru yang 

profesional disamping memiliki 

kualifikasi yang memadahi juga 

harus memiliki kompetensi hal 

ini akan sangat berpengaruh 

terhadap kinerjanya baik 

didalam kegiatan belajar 

mengajar sampai penilaian 

terhadap hasil belajar anak-anak, 

untuk dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik maka 

seorang guru selayaknya 

memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi yang berkaitan 

dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Dengan adanya 

kualifikasi dan kompetensi 

tersebut diharapkan seorang 

guru menjadi tenaga pendidik 

dan pengajar yang profesional, 

akan sangat berbeda jika seorang 

guru memiliki kualifikasi 

pendidikan yang tidak sesuai 

standar, seperti yang telah 

disebutkan diatas, hal tersebut 

akan berdampak kepada kinerja 

yang tidak optimal.  

Selain mengajar guru juga 

mempunyai keterlibatan dan 

tanggung jawab didalam 

organisasi di sekolah, untuk 

mempermudah kinerja supaya 
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lebih terkoordinasi dan teratur 

maka dibuatlah struktur 

organisasi yang didalamnya 

masing-masing guru mempunyai 

jobdesk/ tugas yang harus 

dikerjakan, didalam TPA ini 

terdapat terdapat struktur 

organisasi dan masing-masing 

pendidik mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing, 

tetapi karena keterbatasan 

jumlah pendidik yang terdapat di 

TPA ini seringkali pembagian 

tugas yang dilakukan adalah 

dengan satu guru merangkap 

beberapa tugas, hal yang seperti 

ini lah yang akan menyebabkan 

ketimpangan dalam menjalankan 

tugas sehingga ketika satu tugas 

sedang berjalan dan tugas yang 

lain akan tertinggal dan tidak 

efisien. 

Sarana dan prasarana 

merupakan perlengkapan 

dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan kegiatan 

pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan anak usia 

dini.Dimana didalam 

pengadaanya harus 

memenuhi prinsip yaitu :  

a. aman, bersih, sehat, 

nyaman, dan indah;  

Pelayanan yang 

dilakukan di TPA 

PELANGI NUSANTARA 

berada disebuah rumah, 

dengan keadaan fasilitas 

untuk anak belum dapat 

dikatakan nyaman karena 

dapat tertata dengan rapi, 

fasilitas seperti kamar 

tidur, macam-macam 

permainan untuk anak 

Dari hasil observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan 

sarana dan prasarana yang telah 

diterapkan, belum dapat di 

implementasikan sepenuhnya. 

terdapat masih banyak 

kekurangan terutama didalam 

sarana dan prasarana dimana 

fasilitas yang diterapkan terilhat 

belum memadahi hal ini dapat 

diamati dari ketertersedian 
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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. 

persyaratan sarana dan 

prasarana terdiri atas: 

a. memiliki jumlah ruang dan 

luas lahan disesuaikan 

dengan jumlah anak, luas 

minimal 3 m2 per anak;  

b.memiliki ruangan untuk 

melakukan aktivitas anak 

di dalam dan luar;  

c. memiliki fasilitas cuci 

tangan dengan air bersih;   

d. memiliki kamar 

mandi/jamban dengan air 

bersih yang cukup, aman 

dan sehat bagi anak serta 

mudah bagi melakukan 

pengawasan;  

e. memiliki fasilitas 

permainan di dalam dan di 

luar ruangan yang aman 

dan sehat;   

f. memiliki fasilitas ruang 

untuk tidur, makan, 

mandi, yang aman dan 

seperti lego, puzzle, 

permainan susunan balok, 

dan diruang ruang tamu 

juga tempat untuk aktifitas 

anak seperti bermain, 

makan siang, minum susu 

semua kegiatan tersebut 

berada disebuah rumah 

dengan merubah ruang 

tamu dengan luas area 7 x 

5 m, meskipun didalamnya 

masih terdapat kursi, meja 

almari, yang khusus untuk 

ruang tamu danbelum 

dapat dikatakan aman 

karena fasilitas tersebut 

bukan dikhususkan untuk 

anak - anak. Ditempat 

tersebut terdapat juga 

fasilitas kamar mandi yang 

bersih dan terawat dengan 

fasilitas air bersih juga 

tersedia sabun untuk 

mandi dan cuci tangan, 

selain itu ada pula ruang 

tidur untuk anak, terdapat 

juga alat permainan diluar 

ruangan yaitu ada jungkat-

jungkit, ayunan, ayunan 

kecil berbentuk hewan, 

perosotan terdapat juga 

tempat sampah diluar 

ruangan dan didalam 

fasilitas yang ada didalamnya 

antara lain ruang tamu yang 

berukuran 7 x 5 m didalam 

sebuah rumah yang dijadikan 

sebagai tempat segala aktifitas 

anak-anak TPA, dan juga 

didalamnya terdapat meja dan 

kursi tetapi tidak sesuai dengan 

ukuran anak, hal ini tentu belum 

sesuai dengan prinsip prasarana 

PAUD yang tercantum didalam 

NSPK Pedoman Prasarana 

Pendidikan Anak Usia Dini 

2014, yaitu aman, nyaman, 

sesuai dengan tahap 

perkembangan anak,memenuhi 

kriteria kesehatan bagi anak. 

Selain itu terdapat fasilitas 

kamar mandi yang bersih dan 

tempat cuci tangan yang 

terawat,  tentunya dengan 

adanya fasilitas yang baik dan 

terawat dapat memberikan 

kenyamanan dan terhindar dari 

penyakit, dan juga tidak 

tersedianya tempat sampah yang 

tertutuphal ini dapat 

menimbulkan bau tidak sedap 

pada area ruangan dan 

mengganggu kenyamanan saat 

kegiatan berlangsung. 
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sehat;  

g. memiliki tempat sampah 

yang tertutup dan tidak 

tercemar;  

h. memiliki akses dengan 

fasilitas layanan kesehatan 

seperti rumah sakit 

ataupun puskesmas; dan  

i. PAUD kelompok usia 

lahir-2 tahun, memiliki 

ruang pemberian ASI 

yang nyaman dan sehat. 

 

ruangan. 

 

Standar Pengelolaan 

meliputi :   

a. perencanaan program;  

b. pengorganisasian;  

c. pelaksanaan rencana kerja; 

dan  

d. pengawasan. 

Perencanaan program 

sebagaimana dimaksud 

merupakan penyusunan 

kegiatan lembaga PAUD 

dalam  mencapai visi, misi, 

tujuan lembaga. 

Pengorganisasian 

sebagaimana dimaksud 

merupakan pengaturan 

seluruh komponen untuk 

mencapai tujuan. Pelaksanaan 

rencana kegiatan 

Lembaga 

pendidikan ini mempunyai 

visi, misi dan juga 

program,  Untuk 

pelaksanaan program yang 

sudah dibuat demi 

tercapainya visi dan misi 

adalah dengan melalui 

pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan sehari-hari 

dimana semua kegiatan 

pembelajaran dan 

pengajaran dilakukan 

untuk mencapai visi dan 

misi sekolah itu sendiri. 

Proses pengorganisasian 

yang dilakukan dilembaga 

pendidikan ini untuk 

mencapai tujuan adalah 

Dari hasil wawancara dan 

pengamatan yang dilakukan dari 

standar pengelolaan yang sudah 

diterapkan semua sudah di 

terapkan dengan baik hal ini 

terbukti dengan adanya 

perencanaan program untuk 

TPA, dari program kerja yang 

sudah dibuat, maka arah kinerja 

menjadi lebih jelas, demi 

terlaksanakannya program yang 

sudah dibuat maka diperlukan 

pengorganisasian yang bertujuan 

supaya kinerja lebih teratur, 

terarah dan terkontrol dimana 

sistem pengorganisasian diketuai 

oleh kepala sekolah, dimana 

sekolah sebagai pemegang 

kendali, mengarahkan kinerja 
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sebagaimana dimaksud 

merupakan kegiatan 

pelaksanaan program kerja 

yang sudah direncanakan. 

Pengawasan sebagaimana 

dimaksud adalah  meliputi 

pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan 

tindak lanjut hasil 

pengawasan guna menjamin 

terpenuhinya hak dan 

kebutuhan anak serta 

kesinambungan program 

PAUD. 

dengan semua anggota 

harus saling bekerja sama, 

saling melengkapi, saling 

membantu, melakukan apa 

yang sudah menjadi 

tugasnya dengan 

profesional, dan dalam 

setiap kinerja yang 

dilakukan selalu tidak 

lepas dari pengawasan 

yang dilakukan oleh 

kepala sekolah yaitu 

dengan melakukan 

pengawasan secara 

langsung menilai 

keterlaksanaan antara 

rencana yang sudah dibuat 

dan eksekusi dilapangan, 

apa yang masih menjadi 

kekurangan, mana yang 

masih harus diperbaiki. 

 

 

para guru untuk mencapai 

program yang sudah dibuat, 

pelaksanaan rencana kerja yang 

sudah dibuat yaitu dengan 

melaksanakan program yang 

sudah dibuat dalam hal ini 

program pembelajaran yang 

dibuat, selanjutnya dilaksakan 

melalui kegiatan pembelajaran 

sehari-hari, didalam pelaksanaan 

program sehari-hari kepala 

sekolah mengawasi kinerja yang 

telah dilakukan yang biasa 

disebut dengan supervisi, ini 

bertujuan untuk mengatahui 

pelaksanaan dilapangan program 

yang sudah dibuat, dan untuk 

mengevaluasi apa saja yang 

masih menjadi kekurangan, dan 

dari hasil evaluasi tersebut maka 

selanjutnya akan dijadikan 

pedoman untuk perbaikan 

pembuatan program yang akanj 

datang. 

Standar Pembiayaan 

Komponen pembiayaan 

meliputi biaya operasional 

dan personal, biaya 

operasional digunakan untuk 

gaji pendidik dan tenaga 

kependidkan serta tunjangan 

yang melekat, 

penyelenggaraan program 

Untuk pembiayaan di 

TPA pelangi nusantara 

menggunakan dana SPP 

dan bantuan dari BOS 

untuk pengembangan 

sekolah 

selain itu pihak lembaga 

juga membuat anggaran 

untuk penyelenggaraan 

Standar pembiayaan yang 

sudah diterapkan adalah dengan 

menggunakan dana SPP dan 

bantuan dari pemerintah berupa 

BOS untuk pengembangan 

sekolah, dari dana tersebut sudah 

dapat memenuhi kebutuhan 

TPA, dimana terdapat biaya 

operasional yang mencakup 
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pembelajaran, pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana, serta 

pengembangan SDM, 

dansumbernya dapat berasal 

dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah,yayasan, 

partisipasi masyarakat,dan 

pihak lain yangtidak 

mengikat. Selanjutnya biaya 

personal yaitu meliputi biaya 

pendidikan yang dikeluarkan 

untuk anak dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

program pembelajaran, 

termasuk sarana 

belajar,pemeliharaan 

sarana dan prasarana, 

materi bahan ajar, evaluasi 

dan kegiatan lainnya, ada 

juga anggaran untuk 

program pelatihan bagi 

guru untuk meningkatkan 

wawasan dan 

keterampilan. Dari semua 

dana yang sudah diterima 

dan sudah digunakan 

selanjutnya akan diadakan 

audit tentang pengelolaan 

dan pertanggungjawaban 

penggunaan dana. 

 

pembiayaan gaji pendidik, bahan 

peralatan sekolah,biaya 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana, terdapat juga biaya 

untuk pengembangan SDM yang 

dianggarkan di TPA ini. 

Manajemen keuangan 

merupakan salah satu substansi 

manajamen PAUD yang akan 

turut menentukan  berjalannya 

kegiatan pendidikan di 

PAUD.  Sebagaimana yang 

terjadi di substansi manajemen 

pendidikan pada umumnya, 

kegiatan manajemen keuangan 

telah dilakukan melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, 

pengawasan atau pengendalian.  

Beberapa kegiatan manajemen 

keuangan yaitu memperoleh dan 

menetapkan sumber-sumber 

pendanaan, pemanfaatan dana, 

pelaporan, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban (Lipham, 

1985; Keith, 1991). 

Standar Isi 

Lingkup materi Standar 

Isi meliputi program 

pengembangan yang 

disajikan dalam bentuk tema 

dan sub tema yang disusun 

sesuai dengan karakteristik, 

Menanamkan 

pendidikan 9 pilar karakter 

kepada anak suapaya kelak 

anak dapat mandiri, cerdas 

dalam berperilaku, 

berkualitas, dan 

berkepribadian. 

Dari hasil observasi dan  

wawancara didapati bahwa 

untuk penerapan standar isi 

sudah dilakukan yaitu, didalam 

pembelajaran mengacu kepada 

RKH dan penanaman 9 pilar 

karakter, dimana dalam proses 
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kebutuhan, tahap 

perkembangan anak dan 

budaya lokal, juga 

pelaksanaan tema dan sub 

tema dilakukan dalam 

kegiatan pengembangan 

melalui bermain dan 

pembiasaan, tema dan sub 

tema dikembangkan dengan 

memuat unsur-unsur nilai 

agama dan moral, 

kemampuan berpikir, 

kemampuan berbahasa, 

kemampuan sosio-emosional, 

kemampuan fisik-motorik, 

serta apresiasi terhadap seni. 

 

Pengajaran 9 pilar karakter 

diajarkan melalui 

pembelajaran yang 

dilakukan setiap hari 

dengan mengacu kepada 

rancangan kegiatan harian 

yang telah disusun, dari 

rancangan kegiatan harian 

yang sudah dibuat dan 

pengembangan 5 aspek 

perkembangan anak 

dilakukan juga melalui 

kegiatan pembelajaran 

sehari-hari, dengan 

pembiasaan-pembiasaan, 

pengajaran tentang 

karakter-karakter. 

 

dan pelaksanaannya dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari, dengan pembiasaan-

pembiasaan, pengajaran tentang 

poin-poin yang terdapat dalam 9 

karakter. Dalam hal ini guru di 

tuntut profesional karena 

mempunyai tugas yang tidak 

mudah yaitu, mengembangkan 

standar isi supaya dapat 

dijadikan pembelajaran untuk 

anak .    

Satuan pendidikan sangat 

membutuhkan tenaga pendidik 

dan kependidikan yang 

profesional, sementara banyak 

para tenaga pendidik, baik pada 

tingkat dasar maupun tingkat 

menengah belum memahami 

secara benar tentang  

pengembangan standar isi itu 

sendiri. Hal ini mengakibatkan 

mereka mengabdi tanpa 

kompetensi yang diharapkan, 

bila hal ini terus berjalan, akan 

terjadi kehancuran dalam dunia 

pendidikan, sehingga bukanlah 

melahirkan peserta didik yang 

cerdas dan terampil serta 

mandiri, akan tetapi melahirkan 

peserta didik yang memiliki 

kompetensi yang sangat lemah. 

Yang akhirnya mengakibatkan 



55 
 
 

kehancuran dunia pendidikan 

Indonesia. Sementara konsep 

pengembangan SI. bila dibaringi  

dengan kemampuan yang tinggi 

dan sungguh-sungguh, maka  

dapat mencerdaskan kehidupan 

bangsa, oleh karena itu semua 

tenaga pendidik dan 

kependidikan wajib memiliki 

kompetensi pengembangan SI 

secara baik dan benar. 

Jadi baik tenaga pendidik 

maupun tenaga kependidikan 

harus mempunyai kompetensi 

pengembangan standar isi secara 

profesional. Pengembangan SI 

secara profesional oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan 

sangat dibutuhkan oleh masing-

masing tingkat satuan 

pendidikan, karena dengan cara 

inilah satuan pendidikan dapat 

membuat dan mencapai visi, 

misi, dan tujuan satuan 

pendidikan masing-masing. 

Standar Proses  

a. perencanaan pembelajaran;   

b. pelaksanaan pembelajaran;   

c. evaluasi pembelajaran; dan   

d. pengawasan pembelajaran 

Perencanaan 

pembelajaran dilakukan 

dengan pendekatan dan 

Standar proses yang 

diterapkan di TPA ini 

adalah dari proses 

perencanaan pembelajaran 

yang dialkukan di TPA ini 

dengan menghitung hari 

efektif dalam satu tahun 

kemudian menentukan 

Dari hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan 

penerapan standar isi yang telah 

diterapkan dengan cukup adalah 

yaitu mulai dari proses 

perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan pembelajaran. 
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model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan, 

karakteristik anak, dan 

budaya lokal.   

Perencanaan pembelajaran 

meliputi:  

a. program semester 

(Prosem);  

b.rencana pelaksanaan 

pembelajaran mingguan 

(RPPM); dan   

c. rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian 

(RPPH).   

Dan untuk pelaksanaan 

pembelajaran itu sendiri 

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. 

 

tema untuk 1 tahun, baru 

dibagi kedalam per 

semester, semster 1 dan 2, 

kemudian dibagi kedalam 

mingguan dan ke harian, 

kemudian masukke 

pengajaran 9 karakter, dan 

pelaksanaan pembelajaran 

yangdilakukan di TPA ini 

adalah sama seperti di TK 

karena pembelajaran di 

TPA sudah include ke 

dalam pembelajaran di Tk 

nya. Dan dari hasil 

pembelajaran tersebut 

untuk menilai 

keterlaksanaan 

dilakukanlah evaluasi 

dengan mengadakan rapat 

antar kelas , setelah 

dilakukan evaluasi 

kemudian dilakuakn 

perbaikan. 

 

Perencanaan dan pengasuhan 

anak usia dini perlu 

memperhatikan penyediaan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, kemandirian sesuai 

dengan karakteristik setiap tahap 

perkembangan dan kondisi 

lingkungan setempat. 

Perencanaa proses pengasuhan 

dan pendidikan meliputi rencana 

kegiatan mingguan (RPPM), 

rencana kegiatan harian (RPPH) 

yang memuat tujuan, materi 

stimulasi, metode, sumber 

belajar dan evaluasi. Perlu 

dipersiapkan pula lingkungan 

pembelajaran yang memberikan 

pembiasaan-pembiasaan secara 

konsisten dalam pembentukan 

kepribadian anak. Jadwal 

kegiatan berupa pendahuluan, 

inti dan penutup yang 

pelaksanaan disesuaikan dengan 

kelompok usia anak.  Dimana 

didalam suatu pelaksanaan 

pembelajaran pasti terdapat 

evaluasi yang dilakukan, baik 

oleh guru maupun oleh kepala 

sekolah untuk menilai 

keterlaksanaan program 

pembelajaran yang telah di 

susun. 
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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 

sebagaimanadimaksud 

mencakup:  

a. prinsip penilaian;   

b.teknik dan instrumen 

penilaian;   

c. mekanisme penilaian;   

d. pelaksanaan penilaian; dan  

e. pelaporan hasil penilaian; 

 

Mekanisme penilaian 

yang dilakukan  dalam 

menilai hasil pembelajaran 

anak mengacu kepada 

indikator selanjutnya 

melalui pengamatan yang 

dilakukan sehari-hari 

kepada anak saat 

mengikuti proses 

pembelajaran, yang 

kemudian hal itu menjadi 

acuan buat dijadikan ke 

hasil rapor yang akan 

ditunjukan kepada 

orangtua setiap satu 

semester 1 kali, dan dari 

hasil penilaian tersebut 

benar-benar 

mencerminkan hasil 

belajar anak.  

 

Penilaian yang diterapakan 

sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan standar yang 

ditetapkan mullai dari penerapan 

prinsip-prinsip penilaian, teknik 

dan instrumen penilaian, 

pelaksanaan penilaian dan 

pelaporan hasil penilaian.  

Pada anak usia dini, 

pelaksanaan penilaian 

membutuhkan kerjasama 

multidisipliner untuk 

mendapatkan informasi 

perkembangan dan belajar anak 

yang akurat, sehingga dapat 

diberikan layanan yang tepat. 

Karena pada hakikatnya PAUD 

adalah ilmu multi dan 

interdisipliner artinya tersusun 

oleh banyak disiplin ilmu yang 

saling terkait, seperti Ilmu 

Psikologi Perkembangan, Ilmu 

Pendidikan, Neurosains, Ilmu 

Bahasa, Ilmu Seni, Ilmu Gizi, 

Ilmu Biologi Perkembangan 

Anak dan ilmu lain yang saling 

terkait dan terintegrasi untuk 

menyelesaikan permasalahan 

PAUD.  

Proses penilaian yang 

dilakukan di TPA ini adalah 

dengan menyususn indikator-

indikator penilaian yang di 
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masukkan kedalam RKH, dan 

proses penilaiannya adalah 

dengan melalui pengamatan 

secara langsung dan alamiah 

untuk mendapatkan data atau 

informasi tentang perkembangan 

dan permasalahan anak dalam 

berbagai situasi dan kegiatan 

yang dilakukan. Observasi dapat 

dilakukan dengan cara 

mengamati berbagai perilaku 

atau perubahan yang terjadi yang 

ditunjukkan anak selama kurun 

waktu tertentu. 

Kemudian melalui hasil 

karya anak setelah melakukan 

suatu kegiatan dapat berupa 

pekerjaan tangan, karya seni 

atau tampilan anak.  

Selanjutnya melalui 

percakapan dengan anak, dengan 

wawancara guru dapat 

mengetahui kompetensi dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh 

anak.  

Dan dari hasil penilaian 

tersebut selanjutnya akan 

ditunjukan atau dilaporkan 

kepada orangtua sebagai hasil 

perkembangan pembelajaran 

yang telah berlangsung dalam 

bentuk rapor. 
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STPPA  

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. 

 

Untuk penerapan 

STPPA yang dilakukan di 

lembaga pendidikan ini 

adalah dalam menilai hasil 

perkembangan anak yang 

meliputi 5 aspek yaitu 

mengacu kepada indikator 

yang telah dipilih dan 

dimasukkan kedalam 

RKH dan wujud 

penilaiannya adalah 

menggunakan kode BM, 

KM, SM/B, K. Dan 

bentuk pelaporan hasil 

belajar anak adalah 

melalui rapor. Selain 

pembelajaran yang 

dilakukan terdapat juga 

program imunisasi untuk 

anak, program 

penimbangan untuk anak, 

program perbaikan gizi 

melalui makan sehat yang 

diberikan pihak TPA 

untuk anak. 

 

STPPA PAUD merupakan 

standar yang digunakan untuk 

menentukan tingkat pencapaian 

perkembangan aspek 

perkembangan anak pada 

jenjang pendidikan anak usia 

dini, standar tersebut digunakan 

sebagai acuan dalam 

menentukan sejauh mana 

perkembangan anak yang 

menjalani pendidikan di PAUD. 

Dengan demikian, guru dapat 

mengetahui bagaimana 

perkembangannya hingga 

kemudian dapat mengambil 

tindakan apabila standar tersebut 

belum terpenuhi. STPPA yang 

diterapkan di TPA ini sudah 

sesuai yaitu dengan dijadikannya 

STPPA ini sebgaia acuan 

pengembangan 7 standar lainnya 

yang didalamnya terdapat 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak pada usia 

tertentu. 
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4.4. Hasil dari pembahasan dari ketiga TPA yaitu Al Qudwah Kids Center, Ibnu Abbas 

dan Pelangi Nusantara. 

 Dilihat dari standar I Standar Tingkat Perkembangan Anak, dari ketiga TPA  sudah 

100% sudah diterapkan, ini terlihat dari penerapan yang sudah dilakukan dimana dalam 

mengembangkan kurikulum, standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, semua mengacu kepada STPPA,. 

 Sandar ke 2 Standar Isi, hasil penerapan dari ketiga TPA menunjukkan bahwa yang 

sudah 100% dilakukan karena data dari hasil penelitian menunjukkan ketiga TPA sudah 

menerapkan standar ke 3 dengan baik, dan ini terlihat dari masing – masing TPA dalam 

pembelajaran lingkup materi dikembangkan melalui tema, sub tema, dan dari pengembangan 

tema dan sub tema tersebut juga termuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan 

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

serta apresiasi terhadap seni.  

 Standar ke 3 Standar Proses, dari hasil pengambilan data menunjukkan bahwa pada 

ketiga TPA  penerapan standar proses sudah 100%, hal ini dapat terlihat dari setiap proses 

yang dilakukan mulai dari a. perencanaan pembelajaran;  b. pelaksanaan pembelajaran;  c. 

evaluasi pembelajaran; dan  d. pengawasan pembelajaran, semua sudah dijalankan. Dalam 

proses perencanaan pembelajaran terdapat a. program semester (Prosem); b. rencana 

pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM); dan  c. rencana pelaksanaan pembelajaran 

harian (RPPH). Dalam pelaksanaannya sendiri mencakup, kegiatan, pembukaan, inti dan 

penutup.dan evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan 

antara rencana dan hasil pembelajaran. Pengawasan pembelajaran dilakukan dengan teknik 

supervisi dimana dalam prosesnya adalah penilaian, pengarahan dalam perencanaan 

pembelajaran. 

 Standar 4, Standar penilaian dari hasil pengambilan data dan pembahasan 

menunjukkan bahwa penerapan standar penilaian sudah 100%, hal ini terlihat karena dari 

hasil wawancara yang telah dilakukan mulai dari a. prinsip penilaian;  b. teknik dan 
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instrumen penilaian;  c. mekanisme penilaian;  d. pelaksanaan penilaian; dan e. pelaporan 

hasil penilaian. Semua sudah diterapkan dengan baik. 

 Standar 5, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari hasil pembahasan dan 

pengambilan data dihasilkan bahwa penerapan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

belum dapat diterpkan secara penuh yakni hanya 30 %, hal ini terlihat dari jumlah 

keseluruhan pendidik yang belum memenuhi standar. Dari ketiga TPA terdapat 23 pendidik, 

S1 berjumlah 8 orang, D2 berjumlah 1orang, D3 berjumlah 1 orang, SMA berjumlah 12 

orang, tamat pondok pesantren berjumlah 1 orang, dan 2 orang masih dalam proses 

pendidikan PAUD.  

 Standar 6, Standar Sarana dan Prasarana dari hasil pengambilan data dan pembahasan 

dari ketiga TPA tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar sarana dan prasarana belum 

dapat terpenuhi sepenunya yakni hanya 60%, ini terlihat dari prinsip pengadaan sarana dan 

prasarana yang 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. Dari 

prinsip-prinsip tersebut belum dapat terealisasi secara keseluruhan. 

 Standar 7, Standar Pengelolaan dari hasil pengambilan data menunjukkan dari ketiga 

TPA penerapan standar pengelolaan sudah 100% diterapkan, ini terlihat dari ketiga TPA 

tersebut telah menerapkan mulai dari : a. perencanaan program; b. pengorganisasian; c. 

pelaksanaan rencana kerja; dan d. Pengawasan, dan semuanya berjalan dengan baik. 

 Standar 8, Standar Pembiayaan, dari hasil pengambilan data dan pembahasan 

menunjukkan bahwa penerapan standar pembiayaan sudah 100%, hal ini terlihat dengan 

sudah diterapkannya Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal, 

dana pengembangan sekolah didapat dari biaya yang dikeluarkan anak dalam mengikuti 

proses pendidikan, dan ada juga bantuan yang berasal dari instansi pemerintahan , daerah, 

yayasan, partisipasi masyarakat, dan dari semua tersebut sudah dapat mencukupi segala 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. 

 


