
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Jalannya Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan penelitian dimulai dengan pembuatan proposal yang dilakukan 

oleh peneliti dalam beberapa bulan sebelum pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan 

juga dilakukan dengan mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing untuk 

mengetahui tata cara dan metode penelitian yang tepat. Penelitian yang dilakukan 

dengan teknik wawancara ini juga dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan 

wawancara yang berkaitan dengan bagaimana strategi persiapan pengajuan ijin 

operasional di TPA Bright Minds  Salatiga. Untuk memulai penelitian maka peneliti 

meminta permohonan ijin kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Dari pihak 

tempat observasi sendiri, peneliti sudah secara langsung datang ke lokasi dari sejak 

awal pembuatan proposal untuk meminta ijin melakukan penelitian.  Selain itu, dari 

pihak perguruan tinggi peneliti meminta ijin secara tertulis untuk bisa melakukan 

penelitian secara resmi dengan meminta surat ijin penelitian.  

2. Tahap Pelaksanaan  

Sebelum memulai penelitian yang terkait, peneliti sudah beberapa kali melakukan 

observasi ditempat yang akan dipakai untuk penelitian. Peneliti melakukan interaksi 

dengan pemilik dari lembaga TPA Bright Minds Salatiga. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada subjek dan 

informan. Subjek sekaligus informan dalam penelitian ini adalah pemilik lembaga 

TPA  itu sendiri. Wawancara sendiri dilakukan saat subjek dan informan sedang 

mengasuh anak-anak dan saat mengerjakan tugas di kantor. Data wawancara diambil 

dengan cara direkam dan dicatat dalam bentuk verbatim, kemudian dianalisis 

horizonalising yang selanjutnya dimasukkan kedalam penemuan tema-tema yang 

bermakna (cluster of meaning). Selain itu, observasi dan dokumentasi juga dilakukan 

sebagai data tambahan dan data penguat dalam pencapaian tujuan penelitian.  



Pelaksanaan penelitian dimulai dengan perbincangan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan pemilik TPA Bright Minds untuk meminta permohonan wawancara kepada 

subjek disela-sela kegiatan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh peneliti 

dengan memulai mengajak berbincang-bincang kepada subjek. Selanjutnya peneliti 

memulai dengan perntayaan-pertanyan yang umum hingga akhirnya menyinggung 

masalah strategi persiapan pengajuan ijin operasional yang selama ini terjadi di 

tempat terkait. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada subjek dan informan dalam waktu 

yang berbeda-beda. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk menggali 

informasi-informasi yang berkaitan dengan strategi persiapan pengajuan ijin 

operasional di tempat terkait selama ini.  

 

B. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini adalah hasil dari data wawancara yang sudah diproses oleh 

peneliti menjadi sebuah temuan-temuan tema. Penelitian ini dideskripsikan kedalam 

dua bagian, yaitu temuan secara individual dan temuan secara umum. Selain itu, guna 

menjawab rumusan masalah yang ada, maka peneliti menjelaskan hasil wawancara 

yaitu terkait dengan bagaimana rencana strategi dalam mempersiapkan pengajuan ijin 

operasional di TPA Bright Minds.  

Sebelum masuk kedalam temuan individual dan temuan umum, peneliti 

menyampaikan bahwa saat wawancara dengan subjek Rt selaku pemilik TPA 

menyatakan bahwa di TPA Bright Minds memang tidak ada pembelajaran formal, 

tetapi disebutkan bahwa pembelajaran yang terjadi hanya pembelajaran secara natural 

atau secara langsung.  

1. Temuan secara individual  

Temuan penelitian secara individual adalah sebuah rangkuman data yang 

berisikan tulisan atau fakta-fakta yang didapatkan selama proses wawancara dan 

observasi pada subjek. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, tampak bahwa 

subjek belum menyusun semua dokumen-dokumen yang di perlukan untuk memenuhi 

persyaratan pengajuan ijin operasional.  



 

a) Subjek Rt 

Selamat siang Bu Rita, saya ihi bertanya kapan TPA ini berdiri? dan apa alasan 

ibu mendirikan TPA ini? (Peneliti) 

 

He em.. selamat siang, TPA ini tu berdiri sejak bulan April tahun 2012 mbak 

tanggal 15..yaa kalau saya sih tujuanya membantu orangtua ya yang bekerja 

gitu..supaya mereka bekerjanya ya nyaman trus anak terpelihara dengan baik. 

Jadi memang saya ingin membantu. (Rt) 

 

Lalu apakah lembaga ini sudah memiliki ijin operasional ? (Peneliti) 

 

 Hehehe..ya belum mbak (sambil tersenyum) (Rt) 

 

Jika belum, apakah yang menjadi kendala ibu dalam mengajukan ijin operasional 

untuk penyelenggaraan TPA ini? (Peneliti) 

Dulu sihh pernah ada yang mau membantu, tapi yaa saya tunggu sampai 

sekarang kok ya tidak kesini lagi to.. disini belum memiliki surat ijin operasional 

memang. Jadi ya selama ini jalan udah gitu aja. Sebenarnya saya juga ingin 

meiliki surat ijin operasional karena biar aman juga to kalau ada apa-apa. Tapi 

saya juga belum tahu syaratnya apa? Lapornya kemana? Saya tidak paham itu 

mbak..(Rt). 

Rt yang berperan sebagai pemilik lembaga TPA ini sudah merintis lembaga yang 

terkait sejak tahun 2012. Dengan latar belakang lulusan Sarjana Ekonomi tidak 

menghambat beliau untuk menjalankan lembaga penitipan anak sampai saat ini. 

Alasan beliau membangun sebuah lembaga penitipan anak adalah karena ingin 

membatu orangtua-orangtua yang sibuk bekerja dan tidak bisa mengasuh anak 

mereka. Terbukti karena orangtua anak-anak yang dititipkan disitu bekerja sebagai 

dosen, guru, swasta, dll. Akan tetapi, taman penitipan ini sampai saat ini belum 

memiliki ijin operasional. Sehingga selama ini taman penitipan anak tersebut jalan 

apa adanya, yang berarti belum memiliki surat ijin operasional dan standar pencapaian 

penyelenggaraan TPA.  

Berdasarkan dari penjelasan Rt, beliau merasakan kebingungan karena taman 

penitipan anak tersebut sudah berjalan selama 5 tahun, akan tetapi pada kenyataannya 

belum memiliki surat ijin operasional.  Kemudian peneliti berusaha mencari 

persyaratan pengajuan ijin operasional yang diperoleh dari Dinas Pendidikan.  

Dengan pengalaman menjadi pemilik TPA dan atas bantuan peneliti, maka Rt 

menyusun beberapa strategi dalam memepersiapkan ijin operasional. 



1. Surat permohonan, yaitu surat yang dibuat oleh pihak lembaga yang ditujukan 

kepada Dinas Pendidikan yang berisi mengenai permohonan pengajuan ijin 

operasional. 

Bagaimana usaha ibu dalam mempersiapkan surat permohonan untuk memenuhi 

syarat pengajuan izin penyelenggaraan TPA?(Peneliti) 

 

Untuk surat permohonan ini masih proses mbak. Baru mau saya buat mbak. 

Karena saya masih mengerjakan yang lain. Yang domisili itu, jadi ini juga masih 

proses mbak. (Rt) 

 

Surat permohonan dapat disusun dari pihak lembaga taman  penitipan anak itu 

sendiri yang akan diajukan kepada dinas pendidikan. Akan tetapi, sampai saat ini 

pihak lembaga taman penitipan anak tersebut belum selesai membuat surat 

permohonan tersebut dikarenakan masih ada hal lain yang dikerjakan. Seperti 

mengurus surat domisili. Sehingga peneliti membantu dengan mencarikan contoh 

format surat permohonan tersebut.  

 

2. Syarat administratif terdiri dari fotokopi identitas pendiri, surat keterangan 

domisili dari kepala desa/lurah dan susunan pengurus dan rincian tugas. 

Apakah KTP yang ibu miliki sudah e-KTP dan  masih berlaku?(Peneliti) 

 

KTP saya sudah E-KTP mbak, dan masih berlaku. Tapi alamat rumah dan tempat 

daycare saya ini berbeda kecamatan mbak. Rumah saya di Kecamatan Argomulyo 

dan daycare di Kecamatan Sidomukti. (Rt) 

 

Bagaimana usaha dan prosedur ibu dalam memperoleh surat keterangan domisili 

untuk memenuhi syarat pengajuan izin penyelenggaraan TPA?(Peneliti) 

 

Prosedurnya itu dari Pak RT lalu nanti ke Pak RW baru setelah itu ke Kelurahan 

dan Kecamatan mbak..usaha saya ya berulangkali ke rumah Pak RT dan Pak RW, 

karena beliau sulit ditemui. Jadi tidak hanya sekali saya kesana. di Kelurahan 

juga harus antri. Dan sampai di Kecamatan harus ditinggal karena Pak Camat 

sedang ada rapat. Sehingga tidak bisa selesai dalam satu hari mengurus suratnya 

di Kecamatan (Rt). 

 

Apa kesulitan yang anda hadapi untuk memperoleh surat keterangan domisili? 

(Peneliti) 

 

Sulit ditemui mbak Pak RT sama Pak RWnya..dan rumah saya kan jauh mbak dari 

Pak RTnya, saya saja Kecamatan Argomulyo kok..waktu itu saya kesana lalu 

tetangganya ada yang bilang “ohh Pak RT adanya malam mbak”, kemudian saya 

kesana malam-malam. Dan ini juga belum bisa bertemu Pak RW mbak.. dan yaa 

kesulitan saat menemui Pak Lurah dan Pak Camat yang terkadang sedang rapat 

atau pergi. Intinya kesulitan karena masalah birokrasinya itu mbak.  (Rt) 



 

Apakah ibu sendiri yang menyusun struktur organisasi yang ada di lembaga ini? 

Lalu bagaimana  struktur organisasi yang ibu miliki? (Peneliti) 

 

Kalau struktur organisaaninya saya sendiri yang menyusun mbak. Saya sendiri 

sebagai pengelolanya dan urusan administrasi. Ada 3 orang sebagai pengasuh 

Yk, Mt, Nt. Ada juga satu pendidik Na, beliau  juga sebagai asisten saya juga 

mengajar anak-anak. (Rt) 

 

Mengenai syarat administratif, persiapan Rt masih dalam proses penyelesaian 

surat domisili. Kendala yang dihadapi Rt untuk memperoleh surat domisili tersebut 

hanya merasa kesulitan untuk dapat bertemu Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua RW. 

Hal tersebut di karenakan jarak rumah yang terlalu jauh, sehingga terkadang 

waktunya juga tidak pasti. Kendala lain yang juga dijumpai dalam proses pengurusan 

syarat administratif ini yaitu Pak RT dan Pak RW terkadang tidak berada di rumah 

pada saat Rt sudah berkunjung di Rumah Bapak RT maupun Bapak RW. Untuk 

struktur organisasi yang dimiliki pada lembaga TPA tersebut, cukup baik. 

Dikarenakan sudah ada pengelola, pengasuh dan pendidik yang ada di dalam TPA 

tersebut. Untuk masalah administrasi pengelola sendiri yang mengurusnya.  

 

3. Syarat Teknis, meliputi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah 

dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TPA yang sah atas 

nama pendiri dan data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA. 

 Apakah tanah lembaga ini milik Ibu Rt pribadi?(Peneliti) 

 

Hahaha..(terwata) tidak mbak..saya hanya sewa kok ini. (Rt) 

 

Bagaimana usaha ibu dalam memperoleh surat sewa menyewa tanah untuk 

memenuhi syarat pengajuan izin penyelenggaraan TPA? Dan apakah kesulitan 

yang ibu hadapi untuk memperoleh surat sewa menyewa tanah? (Peneliti) 

 

Untuk surat perjanjian sewa tanah, belum ada perjanjiannya. Saya kan tempat 

TPA saya ini sewa ya mbak kontraklah mbak. Kontrak dengan pihak Lembaga 

Sekolah Tinggi Teologi, jadi hanya ada bukti kwitansi pembayaran kontrak. Tapi 

saya akan mencoba memintanya. Tidak ada kendala sihh kalau saya mau minta 

keterangan hitam di atas putih. Ya mbak, saya akan minta mbak.(Rt) 

 

Bagaimana ibu menyusun  data mengenai perkiraan pembiayaan untuk 

kelangsungan TPA ini?(Peneliti) 

 

Untuk data mengenai perkiraan pembiayaan kebutuhan TPA, ini kan seperti 

misalnya kebutuhan mainan, bantal seperti itu mbak? Ini sedang saya coba susun 

mbak. Tapi ya ini juga masih bingung mbak apa saja lagi yang dibutuhkan. 



Karena dalam waktu ini sudah cukup peralatannya. Yaa kesulitannya masih 

bingung aja mbak.(Rt) 

 

Tanah yang digunakan TPA ini adalah tanah milik Sekolah Tinggi Teologi. 

Sehingga lembaga TPA ini melakukan sewa atau kontrak kepada Sekolah Tinggi 

Teologi tersebut. Dalam persiapan memenuhi syarat teknis, Rt masih dalam proses. 

Hal tersebut dikarenakan belum ada surat perjanjian sewa atau kontrak, jadi Rt perlu 

untuk memintanya kepada pihak Lembaga Sekolah Tinggi Teologi. Dalam 

penyusunan data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA, pihak 

TPA belum dapat menyelesaikannya. Dikarenakan pihak TPA masih kebingunan 

perlengkapan apa saja yang diperlukan lagi. 

 

4. Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TPA, merupakan Standar PAUD 

yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD. Standar 

PAUD merupakan bagian integral (seluruh bagian) dari Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Apa rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA yang ibu miliki? Apakah 

kesulitan yang ibu hadapi dalam menyusun rencana pencapaian standar 

penyelengga-raan TPA anda? (Peneliti) 

 

Rencana pencapaian standar ini di TPA kami saya pribadi tidak mengharuskan 

yaa mbak anak setelah dari TPA ini harus bisa ini harus bisa itu dll. Tapi yaa 

kami mengajarkan anak sesuai dengan usianya. Misal anak usia sekian pada 

tingkat pencapaian perkembangan harus bisa mengenal angka. Ya disini kita juga 

bermain dengan anak untuk mengenal angka. Pembelajarannya jadi gak formal 

gitu mbak. Lalu untuk para pengasuh juga mereka dapat memahami pengasuhan 

dan perawatan untuk anak, menyayangi anak. Lalu untuk pendidik yaa dapat 

memahami perkembangan anak, dapat memberikan rangsangan kepada anak. 

Ada sarana prasarananya juga mbak untuk mendukung kegiatan anak.(Rt) 

  

Lembaga Taman Penitipan Anak ini memiliki beberapa kegiatan untuk menunjang 

tingkat pencapaian perkembangan anak. Walaupun dalam kegiatan tersebut tidak 

selalu dibuat secara terperinci dan tertulis. Adapun standar pendidik atau pengasuh di 

dalam TPA tersebut. Serta sarana prasarana yang ada di TPA tersebut untuk 

mendukung kegiatan bermain anak. Namun, Lembaga TPA tersebut belum memiliki 

acuan yang pasti dalam standar penyelenggaraan TPA tersebut. Sehingga, peneliti 

membantu dengan memberikan contoh dan pengertian kepada pengelola tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  



 

5. Lampiran Tambahan (salinan/ copy sertifikat NPSN, kurikulum pembelajaran, 

foto kegiatan). 

 

Apakah ibu sudah memiliki sertifikat NPSN? Bagaimana usaha ibu memperoleh 

sertifikat NPSN tersebut? (Peneliti) 

 

Untuk NPSN itu kan Nomor Pokok Sekolah Nasional. Kami belum bisa 

mendapatkannya mbak. Karena kami belum memiliki surat ijjn operasional. 

NPSN itu bisa didapat kalau kami sudah memiliki surat ijjin operasional. Salah 

satu syaratnya untuk memiliki sertifikat NPSN harus punya ijin operasional dulu 

mbak..(Rt) 

 

Bagaimana cara ibu menyusun kurikulum pembemlajaran di TPA? Apakah 

kendala/ kesulitan yang ibu hadapi dalam menyusun kurikulum pembelajaran di 

TPA ini? (Peneliti) 

 

Kurikulum juga di lembaga kami tidak memiliki kurikulum yang formal seperti itu 

seperti di sekolah-sekolah KB. Kita tidak mikir sampai jauh, tidak memiliki 

standar harus mencapai begini begini tidak. Tapi kami ya tetap ada pembelajaran 

mbak tapi tidak begitu formal. Karena usianya bervariasi jadi saya lihat dulu 

umur mereka (sambil melihatkan contoh RPPH menurut usia yang sudah pernah 

dibuatnya)… .(Rt) .. 

karena disinikan umurnya macem-macem ya to.. kalau disekolah kan tahu, umur 

tiga setengah tahun sama.. maksudnya pembelajarannya sama. Tapi kalau disini 

kan ndak bisa, jadi karena berdasarkan umur yang beragam itu pembelajarannya 

ya gitu.(Rt) 

kesulitan yaa karena saya tidak paham tentang kurikulum mbak. Kan saya 

pendidikannya Teologi..jadi yaa bingung aja. (Rt) 

 

Apakah menurut ibu kegiatan pembelajaran itu penting dalam sebuah lembaga 

seperti TPA? (Peneliti) 

 

Pembelajaran itu juga perlu yaa mbak, karena untuk mengisi waktu anak, 

mempersiapkan anak masuk ke sekolah formal, menstimulasi anak. (Rt) 

 

Bagaimana usaha ibu dalam mendokumentasikan kegiatan yang ada di TPA? 

Apakah semua kegiatan selalu di dokumentasikan? (Peneliti) 

 

Untuk mendokumentasikan foto anak-anak yaa biasa yaa mbak saya foto sendiri 

pakai hp saya. Dan tidak harus semua kegiatan selalu difoto (melihatkan foto-foto 

yang sudah diprint). Nahh ini ni mbak..hanya kegiatan tertentu saja.. yaa 

disesuaikan kebutuhan lahh mbak..begitu.(Rt) 

Lembaga Taman Penitipan Anak ini belum memiliki kurikulum, karena mereka 

pikir lembaga ini lembaga non-formal yang berbeda dengan lembga formal yang 

memiliki kurikulum. Akan tetapi, lembaga ini tetap memberikan pembelajaran untuk 



anak melalui bermain. Melihat rentang usia menjadi hal yang perlu diperhatikan 

menurut Rt. Dengan memperhatikan rentang usia, Rt mampu memberikan 

pembelajaran yang tepat bagi anak-anak dan tidak membahayakan. Peneliti membantu 

memberikan referensi sebagai acuan dari Naskah Akademik Kajian Kebijakan 

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2007 kepada Lembaga TPA tersebut.  

Untuk pendokumentasian di lembaga ini dilakukan sendiri oleh Rt dan 

pendokumentasiannya disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. 

 

C. Pembahasan 

Tabel 1. Syarat Pengajuan Ijin Operasional Pendidikan Non-formal 

Indikator 

Persyaratan 

Kendala yang dihadapi 

lembaga 

Tindakan/ Strategi yang 

dilakukan 

Surat 

Permohonan 

Belum dapat menyusun surat 

permohonan, dikarenakan 

pengelola masih 

menyelesaikan dokumen yang 

lain. 

Mencari contoh format surat 

permohonan pengajuan ijin 

operasional tersebut. Kemudian 

menyelesaikan penulisan surat 

tersebut, mengikuti format.   

Foto Copy 

Identitas Pendiri 

(KTP) 

Tidak ada kendala yang 

dihadapi. 

Meminta FC KTP tersebut. 

Surat 

Keterangan 

Domisili 

Belum memiliki surat 

keterangan domisili. 

Meminta surat pengantar dari 

RT kemudian ke RW kemudian 

ke Kelurahan dan sampai di 

Kecamatan meyerahkan surat 

pengantar tersebut. Kemudian 

pihak Kecamatan akan 

memberikan surat keterangan 

domisili kepada lembaga.  

Struktur 

Organisasi dan 

Belum memiliki struktur 

organisasi serta uraian 

Membuat struktur organisasi 

secara terformat dan tertulis, 



Uraian 

Tugasnya 

tugasnya secara terformat dan 

tertulis. 

kemudian membuat job disc 

sesuai dengan tugas masing-

masing.  

Surat Perjanjian 

Sewa Tanah 

Belum memiliki surat 

perjanjian sewa tanah/ 

gedung. 

Meminta surat perjanjian sewa 

tanah/ gedung kepada pihak 

yang berwenang, yang 

menjelaskan bahwa pihak 

lembaga benar-benar 

melakukan sewa kepada pihak 

yang memiliki tanah/ gedung 

tersebut.  

Data Perkiran 

Pembiayaan 

Belum memiliki data secara 

tertulis mengenai perkiraan 

pembiayaan (pemasukan dan 

pengeluaran). 

Memberikan format untuk 

menyusun data mengenai 

perkiraan pembiayaan untuk 

kelangsungan TPA. Seperti 

misalnya alat pemainan 

edukatif, alat tulis, dll). 

Peralatan kesehatan (sikat gigi, 

pasta gigi, obat-obatan dll), 

peralatan makan (piring, 

sendok, gelas), juga ada biaya 

kegiatan anak-anak, dll; serta 

membantu dalam penulisan 

pemasukan dan pengeluaran 

biaya kebutuhan TPA tersebut. 

Standar 

Penyelenggaraan 

TPA 

Belum menyusun standar 

penyelenggaraan TPA. 

Membantu dengan memberikan 

contoh dan pengertian kepada 

pengelola tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini.  

Memberikan referensi sebagai 

acuan dari Naskah Akademik 

Kajian Kebijakan Kurikulum 



Pendidikan Anak Usia Dini, 

Departemen Pendidikan 

Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat 

Kurikulum 2007 kepada 

Lembaga TPA. 

Salinan/copy 

NPSN (Nomor 

Pokok Sekolah 

Nasional) 

Belum memiliki. Belum dapat diperoleh dari 

dinas pendidikan, sebelum 

memiliki surat ijin operasional 

sekolah.  

Kurikulum Belum memiliki kurikulum 

yang jelas. 

Memberikan gambaran dan 

penjelasan tentang kurikulum, 

memberikan contoh kurikulum 

yang ada. 

Dokumentasi Tidak ada kendala yang 

dihadapi. 

Menyimpan dokumentasi dan 

mencetak menjadi foto.  

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari surat permohonan, syarat administratif, syarat 

teknis, rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA dan beberapa lampiran yang 

harus dipenuhi. Akan tetapi, persiapan pengajuan ijin operasional yang dipersiapkan 

pihak Lembaga Taman Penitipan Anak Bright Minds Salatiga ini belum semua dapat 

disusun dan dilengkapi oleh pihak lembaga. Maka dari itu, perlu melakukan strategi 

untuk dapat memenuhi persyaratan ijin operasional TPA Bright Minds Salatiga, 

dengan cara memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan. 

Dari surat permohonan yang masih dalam proses ini, peneliti sudah memberikan 

penjelasan kepada pihak lembaga bahwa isi surat permohonan tersebut adalah surat 

permohonan untuk mendirikan Taman Penitipan Anak. Akan tetapi, pihak lembaga 

belum dapat menyelesaikan surat permohonan tersebut dikarenakan masih ada hal lain 

yang dikerjakan. Peneliti kemudian membuat strategi dengan cara mencari contoh 



format surat permohonan pengajuan ijin operasional tersebut. Peneliti kemudian 

menyelesaikan penulisan surat tersebut.   

Untuk syarat administratif yang meliputi fotokopi identitas pendiri, surat 

keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan susunan pengurus dan rincian tugas, 

pihak lembaga sudah mencoba untuk menyelesaikannya. Pengelola mengalami 

kendala dalam mengurus surat domisili. Kendala yang dihadapi yaitu pihak lembaga 

merasa kesulitan untuk menemui pihak pengurus yang bersangkutan, yang mengurus 

surat prosedur untuk memperoleh keterangan domisili, sehingga membuat persiapan 

ijin operasional menjadi sedikit lama.  

Dalam susunan pengurus dan uraian tugas yang ada di Lembaga Taman Penitipan 

Anak sudah dijelaskan. Peneliti membantu dalam penyelesaian penulisan struktur 

organisasi dan uraian tugas masing-masing. Berdasarkan data yang diperoleh, Rt 

merupakan pengelola TPA Bright Minds. Rt berusia 43 tahun pada tahun 2017 ini. Rt 

memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi (SE). Beliau bertugas sebagai 

pengelola dan menentukan kebijakan yang ada pada lembaga tersebut. Selain itu, 

beliau bertanggung jawab atas perkembangan anak didik, mempertanggungjawabkan 

bantuan yang diterima, menyampaikan laporan kepada Disdikpora dan Himpaudi 

Kecamatan Sidomukti, pembinaan terhadap guru, meneliti dan menandatangani 

administrasi publik. Ada pula Yk berusia 46 tahun pada tahun 2017 ini. Beliau 

memiliki latar belakang SMP, beliau sebagai pengasuh di TPA Bright Minds Salatiga.  

Mt berusia 42 tahun pada tahun 2017. Beliau memiliki latar belakang SMP, beliau 

sebagai pengasuh di TPA Bright Minds Salatiga. Nt berusia 50 tahun pada tahun 2017 

ini. Beliau memiliki latar pendidikan SPG, beliau sebagai pengasuh di TPA Bright 

Minds Salatiga. Sebagai pengasuh, mereka bertugas untuk mengasuh anak-anak, 

memberikan stimulasi kepada anak-anak, juga memberikan pendidikan moral kepada 

anak. Misalnya, mengucapkan kata tolong, kata maaf, kata terimakasih. Ada pula Na 

sebagai pendidik sekaligus asisten Rt pengelola TPA tersebut. Na berusia 36 tahun 

pada tahun 2017. Beluai memiliki latar pendidikan Sarjana Teologi (S.Th). Beliau 

yang mengajar anak-anak dalam pembelajaran melalui bermain.  

Mengenai surat perjanjian sewa tanah, pihak Lembaga Taman Penitipan Anak 

Bright Minds Salatiga sudah berusaha mencari surat perjanjian sewa tanah tersebut. 

Lembaga ini berdiri ditanah milik Sekolah Tinggi Teologi. Lembaga TPA Bright 

Minds sudah memperoleh surat perjanjian sewa tanah dari Sekolah Tinggi Teologi 



tersebut. Bahwa pihak TPA Bright Minds Salatiga benar-benar kontrak di tanah milik 

Sekolah Tinggi Teologi tersebut.   

Dalam menyusun data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA, 

pihak TPA meminta masukan kepada peneliti. Peneliti telah berusaha memberikan 

format untuk menyusun data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan 

TPA. Seperti misalnya alat pemainan edukatif, alat tulis, dll). Peralatan kesehatan 

(sikat gigi, pasta gigi, obat-obatan dll), peralatan makan (piring, sendok, gelas), juga 

ada biaya kegiatan anak-anak, dll. Peneliti membantu dalam penulisan pemasukan dan 

pengeluaran biaya kebutuhan TPA tersebut. 

Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) ini memiliki beberapa kegiatan untuk 

menunjang tingkat pencapaian perkembangan anak. Adapula sarana prasarana yang 

ada di TPA tersebut untuk mendukung kegiatan bermain anak. Sebenarnya Lembaga 

TPA Bright Minds ini sudah melakukan standar penyelenggaraan TPA. Namun, 

Lembaga TPA tersebut belum memiliki acuan yang pasti dalam standar 

penyelenggaraan TPA tersebut. Sehingga, peneliti membantu dengan memberikan 

contoh dan pengertian kepada pengelola tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  

Peneliti juga memberikan referensi sebagai acuan dari Naskah Akademik Kajian 

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2007 kepada Lembaga TPA 

Bright Minds Salatiga. Dengan demikian, Lembaga TPA Bright Minds Salatiga telah 

menerapkan acuan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 

2009 Tanggal 17 September 2009. 

Untuk beberapa lampiran yang ada seperti salinan/copy sertifikat NPSN pihak 

lembaga belum memperolehnya dikarenakan NPSN dapat diperoleh apabila lembaga 

sudah memiliki surat ijin operasional. Sedangkan lembaga TPA Bright Minds Salatiga 

belum memiliki surat ijin operasional.  

Lembaga Taman Penitipan Anak Bright Minds Salatiga ini menyusun kurikulum 

berdasarkan Permendikbud No 58 tahun 2009. Lembaga ini memberikan 

pembelajaran untuk anak melalui bermain. Mereka membuat RPPH mengacu pada 

indikator-indikator yang ada pada Permendikbud No 58 tahun 2009, menurut standar 

tingkat pencapaian pertumbuhan anak. Melihat rentang usia menjadi hal yang perlu 

diperhatikan menurut Rt. Dengan memperhatikan rentang usia, Rt mampu 

memberikan pembelajaran yang tepat bagi anak-anak dan tidak membahayakan. 



Untuk pendokumentasian di lembaga ini dilakukan sendiri oleh Rt dan 

pendokumentasiannya disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan.  

  

D. Keterbatasan Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa kelemahan yang perlu 

diperhatikan oleh para peneliti lain yang hendak melakukan jenis penelitian yang 

sama yaitu kualitatif fenomenologi. 

1. Peneliti menghadapi kendala pada sistem birokrasi dalam persiapan ijin operasional 

penyelenggaraan TPA Bright Minds Salatiga. Sistem birokrasi dalam hal ini yaitu 

dalam mengurus surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan yang digunakan untuk 

memperoleh surat domisili di Kecamatan.   

2. Peneliti pada awalnya belum mengetahui format proposal pengajuan ijin operasional 

penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA).  

 

 

 

 


