
Daftar nama-nama pendidik 

 

Contoh pelaporan hasil belajar 

 

 

 



Daftar barang inventarisasi 

 

 

 

 

 

 



 

Jadwal piket 

 

Jadwal TPA 

 

 

 

 



Daftar nama anak 

 

Visi dan misi lembaga 

 

 

 

 

 



SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

TPA ALQUDWAH KIDS CENTER 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Instrumen Wawancara dan Hasil Wawancara TPA Alqudwah Kids Center 

 

Pedoman Wawancara Aspek Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

 

Tanggal  : 14-07-2017 

Tempat  : Kantor TPA  

Waktu   : 15.00 WIB 

Identitas Informan  

1. Nama  : Pipin Novianti 

2. Usia  : 

3. Status  : Kepala Sekolah  

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir : S.Pdl 

 

JUKNIS 

 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. 

 

 Jawaban dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang 

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Data Pendukung 

Jumlah guru yang dimiliki program keahlian dan kualifikasinya.        

Jumlah guru : .......... orang.       

Kualifikasi     : 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah dan status guru Jumlah 

GT / PNS GTT / GURU BANTU 

L P L P 

1 S1      

2 D4      

3 D2      

4 SMA/Sederajat      

jumlah      

 

Keterangan.       GT   = Guru Tetap  

  GTT = Guru Tidak Tetap 

 

 

 



 

 

 

No Nama Guru Pendidikan/Jurusan Jabatan Kesesuaian Keterangan 

Sesuai Tidak 

sesuai 

1       

2       

3       

Jumlah      

 

Catatan :  Adanya bukti ijazah S1 / D4 

    

 

Daftar Pertanyaan  

 

1. Berapa jumlah pengasuh yang ada di TPA? “11 orang”  

2. Apakah kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilembaga pendidkan ini 

sudah memenuhi  syarat yang telah tertulis didalam permendikbud 137 ? 

- S1 belum semua baru beberapa 

- Baru banyak melanjutkan  

- S1 ada 4 orang  

- D2 1 

- D3 1 

- Yang 2 melanjutkan  

- Sisanya SMA  

3. Berapa lama mereka menjadi pengasuh di TPA? “Mulai sejak awal berdiri”  

4. Untuk tenaga kependidikan, bagian apa saja yang diberikan tugas (pembagian job desk)? 

 “TPA ada jadwalnya ada koordinatornya ada penanggung jawabnya siapa, untuk 

pembagian TPA kita secara umum karena TPA ini perluasan layanan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan  Direktur   

Kepala Sekolah  

Guru Kelas  

Wali Asuh  

Koordinator  

TPA 

KB 

TK 

Bagian Rumah Tangga  



 

   

5. Dari semua pendidik yang bekerja di lembaga ini berapa guru yang sudah mendapat 

sertifikat guru ? “untuk sertifikasi belum ada” 

6. Sebelum menjabat sebagai pendidik disekolah ini apakah sebelumnya pernah mempunyai 

pegalaman mengajar disekolah lain ? “dari mulai mengajar sampai sekarang tetap disini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara aspek Standar Sarana dan Prasarana 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

Daftar Pertanyaan  

 

1. Sarana apa saja yang terdapat di lembaga pendidikan ini? 

2. Prasarana apa saja yang terdapat di lembaga pendidikan ini? 

3. Sarana untuk anak apakah sudah sesuai prinsip aman,bersih,sehat,nyaman,Indah? 

4. Bila dikatakan aman, bersih,sehat,nyaman,indah dapat terlihat dari apa? (pengamatan) 

 (daftar checklist)  

No  Aspek  Keterangan 

  Tersedia 

Sesuai  

Tersedia Tidak 

Sesuai 

Tidak Tersedia 

Aman 

1 Sudut Meja Tumpul     

2 Stopkontak jauh dari jangkauan 

anak 

v   

3 Terdapat guru pendamping 

disetiap area bermain 

v   

Nyaman 

1 Penerangan tersedia  v   

2 Terdapat ventilasi di setiap 

ruangan  

v   

3 Rak dalam jangkauan anak  v   

4 Lantai terdapat alas  v  

5 Pemilihan warna ruangan  v   

6 Sarana bermain maupun sarana 

pembelajaran sesuai dengan anak  

v   

7 Ruangan semua tertata rapi v   

Bersih 

1 Terdapat cleaning service  v   

2 Tersedia tempat sampah  v   

3 Kebersihan sarana dan prasarana 

kelas  

v   

Sehat 

1 Terdapat kotak P3K V   

2 Ruangan tidak lembab  v   

3 Kebersihan WC terjaga :    



 a. Kejernihan Air v   

 b. Sarana mencuci tangan  v   

 c. Tersedianya sabun cuci 

tangan di kamar mandi 

maupun tempat mencuci 

tangan  

v   

Indah 

1 Pemilihan warna ruangan / warna 

untuk fasilitas  

v   

2 Penataan ruangan :    

 a. Terdapat berbagai hiasan v   

3 Kebersihan kelas  v   

     

 

JUKNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama fasilitas Keterangan 

Tersedia 

Sesuai 

Tersedia 

Tidak 

Sesuai  

Tidak 

Tersedia 

1 Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan 

dengan jumlah anak, luas minimal 3m /anak.  

v   

2 memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak 

didalam maupun diuar 

v   

3 memiliki fasilitas cuci tangan air bersih v   

4 Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah 

dijangkau oleh anak dengan pengawasan 

v   

5 memiliki fasilitas untuk tidur, makan ,mandi, yang 

aman dan sehat. 

v   

6 Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak 

tercemar 

v   

7 memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan 

seperti, rumah sakit, ataupun puskesmas 

v   

8 PAUD kelompok usia lahir -2 tahun memiliki ruang 

ASI yang nyaman dan sehat  

  v 

    



Pedoman Wawancara Aspek Standar Pengelolaan 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

Daftar Pertanyaan  

Perencanaan program  

1. Apa visi dan misi, tujuan  dari sekolah ini? 

2. Bagaimana pelaksanaan program yang sudah dibuat untuk mencapai visi,misi dan tujuan 

yang telah dibuat? “sesuai dengan visi & misi kita lebih ke keagamaan, pembiasaan-

pembiasaan, sholat, makan dengan berdoa, adat-adat, budi pekerti, moral”. 

pengorganisasian 

3. Struktur organisasi dilembaga pendidikan ini?  

4. Bagaimana pengorganisasian seluruh komponen  di lembaga ini untuk mencapai tujuan? 

“Saling bekerja sama dan berkoodinasi satu sama lain, mengevaluasi apa yang sudah 

memenuhi target dan mana yang belum memenuhi target untuk mencapai tujuan selalu 

mengacu kepada apa yang menjadi goal/atau tujuan akhir kita”. 

Pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan 

5. Bagaimana pelaksanan program kerja yang sudah direncanakan? “program kerja yang 

sudah kita rencanakan, kita rapatkan, masing-masing guru mempelajari apa yang menjadi 

jobdesknya, dan program yang dibuat tadi selalu kita lakukan.  

6. Bagaimana sistem Pengawasan yang dilakukan di sekolah ini? (meliputi pemantauan, 

supervisi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut dari hasil pengawasan guna menjami 

terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan Program PAUD) 

“supervisi selalu dilakukan dengan cara kepala sekolah terjun langsung memantau, untuk 

evaluasi kita selalu melakukan evaluasi biasanya persemester dari keterlaksanaan program 

pembelajaran yang dibuat dan eksekusi dilapangan, untuk pengawasan pelaporan hasil 

pembelajaran anak menggunakan rapor biasanya diadakan rapat masing-masing kelas 

apakah terdapat anak yang masih merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran disitu 

kita cari solusinya dan melaporkan ke orangtua, dan tindaklanjut dari pengawasan itu 

sendiri adalah dengan melakukan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara Aspek Standar Pembiayaan 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

JUKNIS 

 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 dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

Daftar Pertanyaan  

1. Untuk pembiayaan, dana dari mana untuk pengembangan sekolah?” biaya pembayaran 

sesuai dengan ketetuan, SPP TPA itu sendiri”. 

2. Apakah terdapat Rancangan belanja tahunan? “terdapat” 

3. Apakah ada sumbangan orangtua?”tidak ada” 

4. Berapakah Jumlah SPP?” untuk yang pulang  jam 2 = 400.000, kalau sore = 480.000 

5. Berapa besaran dana yang digunakan untuk penyelenggaraan program pembelajaran 

termasuk sarana belajar, materi bahan ajar, evaluasi dan kegiatan lainnya termasuk barang 

habis pakai ? 

6. Berapa besar biaya untuk pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana belajar? 

7. Program pelatihan bagi Guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan ? apakah 

dianggarkan?”kita anggarkan, untuk pegembangan guru, dana untuk pelatihan guru 

menabung, dan juga dari dana insentif.” 

8. Apakah ada audit tentang  Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ? 

“ada” 

9. Apakah ada dana talangan atau sponsor dalam pengadaan anggaran ?” kalau dana dari 

pihaklain belum ada, Cuma dari dana BOP, kalau dari yang lain belum” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara aspek STPPA 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

Daftar Pertanyaan  

1. Bagaimana penilaian tentang hasil dan perkembangan belajar anak? (meliputi 5 aspek). 

“kita menilainya mengacu kepada indikator, dan sistem penilaiannya menggunakan 

BSH,MM, semuanya itu nanti dirangkung didalam rapor”. 

2. Bagaimana cara Pelaporan hasil perkembangan anak? “melalui rapor” 

3. Apakah terdapat program imunisasi khusus untuk anak TPA?”untuk imnunisasi secara kita 

sendiri tidak, tetapi ditawarkan kepada orangtua dan tidak wajib ,DDTK, penimbangan 

setiap bulan, periksa dokter, semua ada”. 

4. Apakah terdapat program Penimbangan  anak? “ada” 

5. Apakah terdapat program untuk perbaikan gizi ? “ada” 

6. Apakah terdapat dokumen-dokumen tentang anak? (jumlah anak, usia anak) (meminta 

daftar nama-nama anak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Wawancara aspek Standar Isi 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

Daftar Pertanyaan  

1. Apa saja program pengembangan di TPA? 

 Pembentukan perilaku, melalui kegiatan sehari-hari, sosial dengan temannya, 

pengembangan  keaksaraan. 

2. Bagaimana Sistem pembelajaran dilembaga ini dijalankan?”pembelajaran yang dilakukan 

tetap mengacu kepada RPPM dan RPPH, apa yang kita ajarkan semua mengacu ke  RPPM 

dan RPPH”.  

3. Apakah terdapat RPPM dan RPPH dalam proses pembelajaran ?  

”Semuanya ada”. 

4. Bagaimana pengembangan kemampuan nilai berfikir, moral, agaman,bahasa, sosio-

emosional, seni, dilakukan dalam pembelajaran ? 

 “ menanamkan sesuai dengan kurikulum kita menanamkan  nilai-nilai penanaman karakter 

keseharaian anak, kemandirian anak, sikap, sosial dengan teman-temannya, pembentukan 

perilaku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Wawancara Aspek Standar Proses 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

Daftar Pertanyaan  

1. Bagaimana proses perencanaan program pembelajaran yang dilakukan di TPA ini? 

 “kita terprosedur dari TPA,   

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di TPA ini? 

3. Pendekatan apa yang digunakan saat pembelajaran dilakuan?  

“Sentra”  

4. Bagaimana proses evaluasi dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk 

menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran? 

 “ biasanya kalau sebelum kita diskusi ,berdasarkan penilaian dari checklist anekdot, 

hasilkarya, dan dirapatkan, perkembangan anak ini seperti apa.” 

5. Apa langkah selanjutnya setelah dilakukan evaluasi?  

“ yang jelas kita harus memperbaiki, semisal ada yang kurang sesuai, kita rubah.” 

6. Apakah dalam pengawasan proses penilaian atau pengarahan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara berkala? 

“iya” 

7. Apakah terdapat supervisi yang dilakukan? 

”ada” 

8. Berapa kali dalam 1 semester supervisi dilakukan? 

”kalau 1 semester satu kali” 

9. Bagaimana sistem supervisi dilakukan? 

”kepala sekolah memantau, jadi dari proses dikelas , yang kurang apa, apa yang perlu 

diperbaiki, bagaimana kinerjanya, bagaimana kerja samanya”. 

10. Tidakan apa setelah dilakukan supervisi? 

”yang jelas itu kita menyampaikan apa yang perlu diperbaiki” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Wawancara Aspek Standar Penilaian 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Identitas Informan  

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Status  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana mekanisme dalam menilai hasil pembelajaran anak ? “dengan menggunakan 

indikator yang sudah tercantum, apakah anak sudah bisa memenuhi indikator tersebut atau 

belum”.  

2. 5 prinsip penilaian yang meliputi, prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan 

sudah diterapkan. 

- Kapan pelaporan itu ditunjukkan ke orangtua?”1 tahun 4 kali” 

- Apakah penilaian dari hasil belajar anak benar-benar mencerminkan kemampuan anak 

saat melaksanakan kegiatan belajar ?”iya” 

- apakah prinsip edukatif digunakan asaat melakukan penilaian? “iya”. 

- apakah prinsip obyektif digunakan asaat melakukan penilaian?”iya”. 

3. Apakah instrumen yang dipakai dalam penilaian ?”mengacu kepada indikator 

perkembangan anak, dan untuk cara menilainya kita menggunakan (BSB,BSH,BB)”. 

4. Bagaimana Bentuk laporannya seperti apa? “Menggunakan rapor” 

 

 

 

 

 


