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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Untuk Keluarga 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi  

2 Kondisi dalam keluarga  

3 Interaksi antara anak dengan orang tua  

4 Sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga  

5 Kegiatan yang dilakukan anak dalam keluarga  

 

2. Untuk Sekolah 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi  

2 Kondisi/keadaan sekolah  

3 Interaksi antara guru dengan anak didik  

4 Sosialisasi yang dilakukan dalam sekolah  

5 Kegiatan yang dilakukan anak dalam sekolah  
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Orang Tua Yang Anaknya Sekolah di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). 

a. Identitas Diri 

Nama   :  

Usia   :  

Pekerjaan  :  

Alamat   : 

b. Waktu Wawancara : 

c. Tempat Wawancara : 

d. Daftar Pertanyaan  : 

1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD)? 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang kepada 

anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 
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7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah terhadap 

anak anda? 

8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk ke 

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik anak 

anda? 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) atau dirumah? 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam mendidik anak? 

Alasannya apa? 

15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini? 
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2. Pengurus/Guru pendidikan anak usia dini (PAUD) 

a. Identitas Diri 

Nama   :  

Usia   :  

Alamat   : 

b. Waktu Wawancara : 

c. Tempat Wawancara : 

d. Daftar Pertanyaan  : 

1) Hal apa saja yang dilakukan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)  selama ini dalam mendidik anak? 

2) Seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) 

dalam memberi pendidikan kepada anak? 

3) Bagaimanakah hubungan yang terjalin antara guru dan anak-anak? 

4) Bagaimanakah hubungan antara lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dan keluarga? 

5) Strategi apa yang diterapkan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak? 

6) Bagaimanakah tanggapan anak selama ini dalam mengikuti 

pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

7) Bagaimana tanggapan orang tua setelah anak mereka masuk kedalam  

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

8) Peran apa yang anda lakukan dalam menggantikan peran orang tua 

selama ini di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)?  



90 
 

9) Menurut anda, adakah pergeseran fungsi sosialisasi antara lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan keluarga yang 

menyebabkan disfungsi keluarga? 

 

3. Masyarakat 

a. Identitas Diri 

Nama   :  

Usia   :  

Pekerjaan  :  

Alamat   : 

b. Waktu Wawancara : 

c. Tempat Wawancara : 

d. Daftar Pertanyaan 

1) Apa saja yang anda ketahui tentang lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 

2) Menurut anda, Faktor apa yang menyebabkan orang tua memasukkan 

anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

3) Menurut anda, Peran apa saja yang berubah dari keluarga ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

4) Menurut anda, Apakah terjadi pergeseran atau disfungsi sosialisasi 

keluarga setelah keluarga memasukkan anaknya ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 



91 
 

5) Menurut anda, Bagaimanakah kontribusi lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini dalam memberikan pendidikan terhadap 

anak? 

6) Menurut anda, Apakah akan terjadi kekurangan kasih sayang antara 

orang tua dan anak? 

7) Apa pendapat anda tentang adanya lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) saat ini? 

8) Bagaimana menurut anda hubungan keluarga dengan pendidikan anak?  
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Lampiran 3 

 

HASIL OBSERVASI 

 

3. Keluarga 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi Lokasi dari penelitian ini berada di Desa 

Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman, 

Yogyakarta yaitu para keluarga yang anaknya 

sekolah di pendidikan anak usia dini. lokasi ini 

berada di lereng merapi dan mayoritas 

lingkungannya ditanami salak pondoh. 

2 Kondisi dalam keluarga Kondisi keluarga sangat baik, tidak pernah ada 

masalah dalam keluarga, mereka hidup dengan 

tentram. 

3 Interaksi antara anak 

dengan orang tua 

Interaksi yang terjalin antara anak dan orang tua 

sangat kurang hal ini terjadi karena adanya 

kesibukan orang tua dan kegiatan anak. orang 

tua kurang mempunyai waktu, bekerja dari pagi 

sampai sore sehingga intensitas untuk bertemu 

sangat kurang. 

4 Sosialisasi yang 

dilakukan dalam keluarga 

Sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga 

sangat kurang, orang tua kebanyakan kurang 
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memperhatikan akan anaknya, mereka lebih 

memikirkan pekerjaan dan kesibukan mereka 

masing-masing. 

5 Kegiatan yang dilakukan 

anak dalam keluarga 

Kegiatan yang dilakukan anak dalam keluarga 

yaitu main bersama orang-orang yang berada 

dirumah mereka yaitu setelah pulang dari 

PAUD, anak tersebut dirumah sama pembantu 

maupun kakek nenek mereka. 

 

4. Sekolah 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi Lokasi ini berada di dua tempat yaitu berada di 

Dusun Dadapan, Wonokerto, Turi, Sleman dan 

di Dusun Gunung Anyar, Donokerto, Turi, 

Sleman. Dua tempat ini berdekatan namun 

sudah dalam dua wilayah Kecamatn Turi. 

2 Kondisi/keadaan sekolah Kondisi keadaan sekolah sudah bagus, namun 

fasilitas masih kurang. Keadaan bangunan 

sekolah cukup sederhana. Semua siswa 

melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan tikar tanpa meja dan kursi.di 

halaman sekolah terdapat mainan anak-anak, 

seperti ayunan, kuda goyang dan mainan 
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sejenisnya. 

3 Interaksi antara guru 

dengan anak didik 

Interaksi yang terjalin antara guru dan anak 

didik cukup bagus, para anak didik selalu 

mentaati apa yang diperintah gurunya. 

4 Sosialisasi yang dilakukan 

dalam sekolah 

Sosialisasi yang dilakukan disekolah sangat 

bagus, anak banyak mendapat pendidikan yang 

dapat menunjang kecerdasan dan kemandirian. 

Dalam sekolah anak juga diajarkan bagaimana 

bicara dengan sopan santun dan saling berbagi 

bersama teman-temannya. 

5 Kegiatan yang dilakukan 

anak dalam sekolah 

Kegiatan yang dilakukan dalam sekolah yaitu 

belajar sambil bermain. Semua permainan 

yang diajarkan berkaitan dengan pelatihan 

daya kecerdasan anak. kegiatan diantaranya, 

mengaji, latihan kemadirian, makan bersama-

sama dan tidur siang sampai orang tua mereka 

menjemput. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

 

HASIL WAWANCARA 

 

A. Orang Tua Yang Anaknya Sekolah di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

1. Informan 1 

a. Identitas Diri 

Nama   : Ibu Rn 

Usia   : 38 tahun 

Pekerjaan   : PNS 

Alamat   : Ledok lempong, Wonokerto, Turi, Sleman 

b. Waktu Wawancara : Rabu/23 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rn 

d. Transkip Wawancara 

1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Untuk mencari pembelajaran lebih, karena dirumah monoton 

tidak ada pengarahan disamping itu juga karena pekerjaan. 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

Jawab: Saya itu orang yang sibuk we mas, pekerjaan saya sangat 

banyak kadang saya itu sampai kurang dalam mengasih 
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perhatian kepada anak. Dari pada anak dirumah sendirian yang 

mending saya titipkan di PAUD mas. 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

Jawab: 8 Jam 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Ya senang, kan anak malah bisa mendapat pendidikan lebih. 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

Jawab: Penting banget, pendidikan kan merupakan bekal bagi anak 

dimasa mendatang. 

6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang kepada 

anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 

Jawab: Menurut saya tidak masalah, mau gimana lagi dirumah juga 

tidak ada yang ngurus. 

7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah terhadap 

anak anda? 

Jawab: Kadang-kadang, paling mengulangi yang sudah diajarkan di 

PAUD. 

8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk ke 

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab:Kedewasaan, kemandiriannya contohnya sekarang sudah bisa 

memakai baju sendiri. 
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9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik anak 

anda? 

Jawab: Ya sangat besar, bisa memanfaatkan umur emas anak 

sementara dirumah kurang. 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) atau dirumah? 

Jawab: di PAUD, karena unsur teman, disana kan banyak teman, 

ramai. 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 

Jawab: Ya banyak sih mas, mengaji, cara makan, sopan santun. 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

Jawab: Biasa saja seperti anak yang lain, tapi ya kuranglah mas wong 

saya bekerja. 

13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

Jawab: Ya biasa-biasa saja, agak kurang. 

14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam mendidik anak? 

Alasannya apa? 

Jawab: Sangat membantu sekali, alasannya kalau orang seperti saya 

yang sibuk gini kan bisa membantu dalam ngemong mas. 

Comment [u9]: Kontribusi PAUD 

Comment [u10]: Pelajaran Yang Ada 
Dalam PAUD 

Comment [u11]: Pengasuhan Anak

Comment [u12]: Komunikasi 

Comment [u13]: PAUD Dalam 
Membantu Mendidik Anak di Keluarga



15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini? 

Jawab: Sangat baik, kalau anak tidak berangkat biasanya saya ditelpon 

oleh gurunya. 

2. Informan 2 

a. Identitas diri 

Nama   : Bapak Sm 

Usia   : 53 

Pekerjaan   : Guru SD 

b. Waktu wawancara  : Rabu/23 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : Halaman TPA Permata Hati 

d. Transkip wawancara 

1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Pembantu gak mesti datang, karena disana diberi 

pendidikan. 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

Jawab: Sibuk, setelah mengajar biasanya juga ngurusi kebun mas 

jadi ya lumayan sibuk. 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

Jawab: Jam 7-8 mengajar biasanya dirumah juga ada kerjaan. 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 
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Jawab: Saya malah senang mas anak saya masuk di PAUD, lha 

disana malah menjadi anak yang mandiri we (dengan 

senyum), sekarang sudah bisa ganti pakaian sendiri, makan 

sendiri kalau dulu sebelum masuk disana mas..mau makan 

aja harus minta disuapin kalau gak disuapin gak mau 

makan kalau sekarang menjadi sangat mandiri. 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

Jawab: Ya jelas penting sekali mas. 

6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang 

kepada anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD)? 

Jawab: Tidak masalah, kan PAUD kayak sekolah mas. 

7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah 

terhadap anak anda? 

Jawab: Jarang mas, waktunya ga sempet. 

8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk 

ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Sekarang sudah bisa hafalan doa-doa, bisa nyanyi juga mas. 

9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Cukup besar, menjadikan anak lebih mandiri. 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD) atau dirumah? 
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Jawab: Senang di paud banyak teman. 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 

Jawab: Ya banyak mas, ngaji, kemandirian anak yang jelas. 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

Jawab: Biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. 

13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

Jawab: Ya baik mas, agak kurang. 

14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam 

mendidik anak? Alasannya apa? 

Jawab: Sangat membantu sekali, pendidikan bagi anak menurut 

saya Penting banget mas, kebanyakan ngeyel kalau diajari 

dirumah mas kalau di paud kan ada gurun.ya jadi pada 

manut, Lagian pendidikan yang diajarkan di PAUD bagus 

kok mas. 

15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini? 

Jawab: Sangat baik. 

3. Informan 3 

a. Identitas diri 

Nama   : Ibu Ar 
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Usia   : 35 Tahun 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Alamat    : Kenteng, Wonokerto, Turi, Sleman. 

b. Waktu wawancara  : Minggu/27 Mei 2012 

c. Tempat wawancara : Rumah Ibu Ar 

d. Transkip wawancara 

1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Saya kurang bisa memberi pendidikan yang baik we mas, lha 

pengalaman saya juga kurang dari pada saya bingung-bingung 

mendidik anak ya lebih baik saya masukkan ke PAUD mas, 

lagian anak mendapatkan pendidikan awal akan lebih baik. 

Dari pada pembantu di PAUD lebih terarah dan terdidik. 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

Jawab: Ya kalau kesibukan jelas ada. 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

Jawab: Ya kurang lebih 8 jam, dari pagi sampai sore. 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Ya senang, karena dengan kesibukkan kita bisa terbantu dan di 

PAUD kita lebih percaya dari pada pembantu. 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

Jawab: Penting, ya karena adanya tuntutan saat ini. 
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6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang kepada 

anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 

Jawab: Ya menurut saya definisi kasih sayang itu tidak cuma waktu 

tapi kualitas, mensekolahkan juga merupakan wujud kasih 

sayang. 

7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah terhadap 

anak anda? 

Jawab: Ya tinggal prakteknya saja, di PAUD kan sudah diajarkan. 

8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk ke 

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Perubahanya anak saya sekarang kalau dirumah sudah bisa 

mandi dan ganti pakaian sendiri mas, lebih berani dalam 

konteks positip, dan sudah terbiasa berdoa dalam melakukan 

sesuatu. 

9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik anak 

anda? 

Jawab: Lumayan mendukung tidak terlalu bertentangan dengan kita. 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) atau dirumah? 

Jawab: Di PAUD. 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 
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Jawab: Motorik, pengenalan huruf, hafalan-hafalan. 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

Jawab: Dilakukan dengan enjoy saja mas. 

13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

Jawab: Biasa-biasa saja. 

14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam mendidik anak? 

Alasannya apa? 

Jawab: Sangat terbantu kesibukan yang ada dirumah, dan juga 

pendidikan sosialisasi yang baik bagi anak. 

15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini? 

Jawab: Bagus. 

4. Informan 4 

a. Identitas diri 

Nama   : Bapak Is 

Usia   : 45 Tahun 

Pekerjaan   : Karyawan Pabrik 

Alamat   : Arjosari, Wonokerto, Turi, Sleman  

b. Waktu wawancara  : Minggu/27 Mei 2012 

c. Tempat wawancara : Rumah Bapak Is  

d. Transkip wawancara 
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1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Karena pekerjaan mas, dirumah tidak ada yang momong 

kalau pembantu saya ragu akan mendidiknya mas. 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

Jawab: Ya bisa dibilang sibuk. 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

Jawab: Gak mesti mas, kadang samapai malam juga kalau lembur. 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Cukup senang, anak saya sudah ada yang ngurus dan 

memberi pendidikan yang baik. 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

Jawab: Penting sekali mas, makanya anak saya masukkan ke 

PAUD, saya pasrah mas, mau dikasih pendidikan yang 

bagaimana di PAUD yang penting anak saya bisa menjadi 

anak yang pinter, dirumah sekarang juga agak mandiri mas, 

pakai baju sendiri, makan sendiri, suka nyanyi-nyanyi juga 

mas 

6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang 

kepada anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD)? 

Jawab: Biasa saja mas, anak juga senang kok dimasukin di PAUD. 
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7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah 

terhadap anak anda? 

Jawab: Jarang mas, paling Cuma tak suruh berdoa pas mau tidur pa 

apa yang sudah diajarkan disekolah. 

8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk 

ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Banyak mas, sudah bisa memakai baju sendiri, makan 

sendiri, jarang nangis juga. 

9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Sangat besar sekali, ya perubahannya jelas ada mas. Bisa 

dilihat antara anak yang masuk paud dan tidak jadi paud 

sangat berkontribusi besar dalam mendidik anak. 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD) atau dirumah? 

Jawab: Ya sama-sama mas, tapi kayaknya lebih senang di paud 

banyak temannya 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 

Jawab: Tentang sopan santun, kemandirian. 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

Jawab: Biasa-biasa saja mas seperti yang lain orang tua mengasuh 

anak. 
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13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

Jawab: Kurang mas, saya banyak kerjanya dari pada dirumah. 

14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam 

mendidik anak? Alasannya apa? 

Jawab: Sangat membantu, ya kalau saya tidak bisa mendidik anak 

dengan baik dirumah lha paud bisa memberikan 

pendidikan tersebut. 

15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini? 

Jawab: Sangat baik. 

5. Informan 5 

a. Identitas diri 

Nama   : Bapak Kd 

Usia   : 42 Tahun 

Pekerjaan   : PNS 

Alamat   : Ledok Lempong, Wonokerto, Turi, sleman 

b. Waktu Wawancara : Senin/28 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : Rumah Bapak Kd 

d. Transkip Wawancara 

1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 
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Jawab: Saya memasukkan anak di PAUD, karena untuk mencari 

pembelajaran yang lebih, karena dirumah cuma monoton 

tidak ada pengarahan. 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

Jawab: Lumayan sibuk. 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

Jawab: Tidak tentu mas. 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Cukup senang, kita bisa terbantu. 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

Jawab: Sangat penting, pendidikan anak kan seperti fondasi atau 

dasar bagi anak untuk melangkah kejenjang selanjutnya. 

6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang 

kepada anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD)? 

Jawab: Tidak, dengan masukknya anak saya ke paud saya malah 

bisa terbantu. Saya dirumah juga tidak bisa memberi 

pendidikan dengan baik. 

7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah 

terhadap anak anda? 

Jawab: Ya cuma prakteknya saja yang sudah diajarkan di PAUD. 

Seperti kalau mau tidur tak suruh berdoa dulu. 
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8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk 

ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Jadi tambah mandiri, tambah disiplin juga. 

9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Sangat besar, PAUD menjawab semua permasalahan 

keluarga dan paud juga memberikan pendidikan yang 

lebih dalam meningkatkan kemandirian dan disiplin anak. 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD) atau dirumah? 

Jawab: di PAUD mas. 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 

Jawab: Ya kemandirian, sikap berbagi. Kalau dirumah kan punya 

makanan dimakan sendiri kalau disana kan dibagi denga  

temannya. 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

Jawab: Ya biasa. 

13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

Jawab: Baik, Cuma kadang kan tetap kurang saya kerja anak saya 

sekolah. 
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14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam 

mendidik anak? Alasannya apa? 

Jawab: Sangat membantu, karena pendidikan yang seharusnya 

dirumah sudah dilakukan di PAUD, kita sudah usah 

terlalu memikirkan anak kita bagaimana sudah ada yang 

tanggung jawab. 

15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini? 

Jawab: Sangat baik kan kita  seperti menjalin kerjasama. 

6. Informan 6 

a. Identitas diri 

Nama   : Bapak Hd  

Usia   : 30 Tahun 

Pekerjaan   : Polisi 

Alamat        : Gondorejo, Wonokerto, Turi, Sleman 

b. Waktu Wawancara : Senin/28 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : Rumah Bapak Hd 

d. Transkip Wawancara 

1) Faktor apa yang membuat anda memasukkan anak ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Ingin mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak 

disamping itu juga faktor pekerjaandan juga karena ada 
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tuntutan zaman yang menjadikan anak harus pinter, gak 

pinter ketinggalan sama teman-temannya mas. 

2) Apakah anda sibuk dengan pekerjaan anda? 

Jawab: Iah sibuk mas, waktu yang saya berikan kepada anak ya 

jelas berkurang mas, karena saya harus bekerja 

3) Berapa lama waktu anda bekerja? 

Jawab: 8 jam sehingga waktu yang saya berikan kepada anak ya 

jelas berkurang mas, karena saya harus bekerja 

4) Apakah anda merasa senang anak anda masuk ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Sangat senang sudah jadi kemauan saya dan istri saya. 

5) Seberapa pentingkah menurut anda pendidikan untuk anak? 

Jawab: Penting sekali, pendidikanlah yang membuat anak 

mempunyai kemandirian dan dan ketrampilan dan 

pendidikanlah yang membuat anak jadi pintar. 

6) Apakah anda tidak merasa takut adanya kurang kasih sayang 

kepada anak setelah anak anda masuk ke lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD)? 

Jawab: Tidak mas, yang penting anak saya bisa mendapatkan 

pendidikan yang lebih. 

7) Apakah anda sering memberikan pendidikan agama dirumah 

terhadap anak anda? 
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Jawab: Jarang malahan dirumah saya tidak sempat untuk melatih 

ngaji, saya merasa senang dengan sekarang ini mas, saya 

sudah tidak harus terlalu melatih untuk ngaji kan di paud 

sudah diajarkan malahan yang diajarkan lebih baik mas. 

8) Menurut anda perubahan apa yang terjadi setelah anak anda masuk 

ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Banyak mas, tentang kedewasaan si anak dan juga melatih 

kedisiplinan. 

9) Menurut anda, seberapa besar kontribusi PAUD dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Sangat besar, paud mendidik anak dengan menggantikan 

sosialisasi yang seharusnya dilakukan di keluarga. 

10) Menurut anda, anak lebih senang berada di lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD) atau dirumah? 

Jawab: Sama-sama mas, dirumah seneng di PAUD juga senang. 

11) Pelajaran-pelajaran apa yang dilakukan pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak anda selama ini? 

Jawab: Sikap kemandirian, keagamaan, sopan santun. 

12) Apa yang anda lakukan terhadap pengasuhan anak selama ini? 

Jawab: biasa-biasa saja. 

13) Bagaimana komunikasi yang anda lakukan selama ini didalam 

keluarga? 

Jawab: Agak kurang, waktunya terbagi dengan pekerjaan. 
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14) Menurut anda apakah munculnya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) selama ini sangat membantu keluarga dalam 

mendidik anak? Alasannya apa? 

Jawab: Ia sangat membantu sekali, alsannya kan kebanyakan orang 

tua tidak mempunyai banyak waktu dalam mendidik anak 

jadi PAUD sebagai solusinya. 

15) Bagaimanakah hubungan keluarga dan lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini? 

Jawab: Hubungan paud dengan keluarga selama ini bagus tidak ada 

masalah. 

B. Pengurus/Guru Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

1. Informan 1 

a. Identitas Pengelola/Guru 

Nama    : Ibu Mr 

Umur   : 32 Tahun 

Alamat   : Gadung, Bangunkerto, Turi, Sleman 

b. Waktu wawancara  : Rabu/23 Mei 2012 

c. Tempat wawancara : TPA Permata Hati 

d. Transkip wawancara 

1) Hal apa saja yang dilakukan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)  selama ini dalam mendidik anak? 

Jawab: Belajar dan bermain, mengajarkan kemandirian, akhlak dan 

sopan santun. 
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2) Seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam memberi pendidikan kepada anak? 

Jawab: PAUD disini mendidik anak agar anak-anak nantinya 

menjadi orang yang baik, dan paud menggunakan 

kesempatan  masa emas yang membutuhkan pendidikan 

lebih. 

3) Bagaimanakah hubungan yang terjalin antara guru dan anak-anak? 

Jawab: Selama ini baik. 

4) Bagaimanakah hubungan antara lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dan keluarga? 

Jawab: Baik mas, kita selalu ada komunikasi yang terjalin antara 

guru dan orang tua. 

5) Strategi apa yang diterapkan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak? 

Jawab: Belajar dan bermain mas, jadi kita menggunakan strategi 

yang kelihatannya anak Cuma bermain saja tapi disini 

dapat meningkatkan ketrampilan atau kemandirian anak. 

6) Bagaimanakah tanggapan anak selama ini dalam mengikuti 

pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Cukup senang, kan mereka bisa belajar tapi juga bisa 

bermain. 

7) Bagaimana tanggapan orang tua setelah anak mereka masuk 

kedalam  lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 
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Jawab: Cukup senang dan merasa terbantu dalam mendidik anak. 

8) Peran apa yang anda lakukan dalam menggantikan peran orang tua 

selama ini di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)?  

Jawab: Disini paud juga mengajarkan apa yang dilakukan keluarga 

mas, baik dari pendidikan agama, moral, akhlak, 

bagaimana cara makan pun disini diajarkan. 

9) Menurut anda, adakah pergeseran fungsi sosialisasi antara lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan keluarga yang 

menyebabkan disfungsi keluarga? 

Jawab: Ada mas, kan peran keluarga banyak digantikan disini 

keluarga malah sangat kurang dalam memberikan 

pendidikan ataupun sosialisasi dalam rumah. 

2. Informan 2 

a. Identitas Pengelola/Guru 

Nama    : Ibu Hr 

Umur   : 27 Tahun 

Alamat   : Kenteng, Wonokerto, Turi, Sleman 

b. Waktu Wawancara : Kamis/24 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : TPA Permata Hati 

d. Transkip Wawancara 

1) Hal apa saja yang dilakukan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) selama ini dalam mendidik anak? 
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Jawab: Tentang bagaimana hidup mandiri, akhak, sopan santun dan 

tutur kata. 

2)  Seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam memberi pendidikan kepada anak? 

Jawab: Ya sangat besar mas kontribusi paud dalam memberikan 

pendidikan terhadap anak, paudkan disini kan 

mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan dirumah, jadi 

ya sangat besar pengaruh PAUD dalam mendidik anak. 

3)  Bagaimanakah hubungan yang terjalin antara guru dan anak-anak? 

 Jawab: Hubungannya sangat baik, ya kan disini kita menggantikan 

peran sebagai orang tua, kita ya mengasuh dan mendidik 

seperti yang dilakukan dirumah. Ya pokoknya kita seperti 

orang tua mereka. 

4)  Bagaimanakah hubungan antara lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dan keluarga? 

Jawab: Hubungannya sangat baik, kalau ada problem anak disini 

kita juga ngomong ma orang tuanya. Hubungan antara 

paud dan orang tua selalu kita jaga itu dilakukan demi 

anak-anak agar anak dapat belajar dengan nyaman. 

5) Strategi apa yang diterapkan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak? 

Jawab: Dalam mendidik anak memakai strategi belajar dan 

bermain yang menyenangkan agar anak tidak cepat bosan. 
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6) Bagaimanakah tanggapan anak selama ini dalam mengikuti 

pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Sangat senang, apalagi disini kan banyak temannya, mereka 

juga sangat menikmati kok mas. 

7)  Bagaimana tanggapan orang tua setelah anak mereka masuk 

kedalam lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Mereka cukup senang mas, kan disini juga dikasih 

pendidikan mas, disamping itu keluarga juga sangat 

terbantu. 

8)  Peran apa yang anda lakukan dalam menggantikan peran orang tua 

selama ini di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)?  

Jawab: Kami disini mengajarkan seperti yang diajarkan dirumah, 

seperti pemberian sosialisasi namun pendidikan disini 

lebih saya utamakan seperti, pendidikan akhlak, 

pendidikan agama. 

9) Menurut anda, adakah pergeseran fungsi sosialisasi antara lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan keluarga yang 

menyebabkan disfungsi keluarga? 

Jawab: Ya jelas ada, masalahnya pendidikan yang seharusnya 

dilakukan dirumah malah sudah tergantikan oleh 

keluarga, hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

pemberian sosialisasi. 

 

Comment [u99]: Tanggapan Anak 

Comment [u100]: Tanggapan Orang 
Tua 

Comment [u101]: Peran Yang 
Dilakukan PAUD 

Comment [u102]: Pergeseran Fungsi 
Sosialisasi 



3. Informan 3 

a. Identitas Pengelola/Guru 

Nama    : Ibu Sl 

Umur   : 35 Tahun 

Alamat   : Perum. Gama Asri, donokerto Turi Sleman 

b. Waktu Wawancara : Kamis/24 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : TPA Permata Hati 

d. Transkip Wawancara 

1) Hal apa saja yang dilakukan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) selama ini dalam mendidik anak? 

Jawab: Ya melalui kegiatan yang berhubungan dengan akhlak, 

spiritual, moral nilai-nilai agama, bahasa dan emosi. 

2) Seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam memberi pendidikan kepada anak? 

Jawab: Sangat besar mas disini anak diajarkan mandiri, disini jika 

makan tidak ada yang disuapin kecuali anak baru karena 

kalau anak baru kebanyakan dulu kalau dirumah masih 

disuapin tapi disini kita mengajarkan agar anak mau untuk 

makan sendiri. 

3) Bagaimanakah hubungan yang terjalin antara guru dan anak-anak? 

Jawab: Hubungannya sangat baik 

4) Bagaimanakah hubungan antara lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dan keluarga? 

Comment [u103]: PAUD Dalam 
Mendidik Anak 

Comment [u104]: Pengaruh PAUD 
dalam Mendidik Anak 

Comment [u105]: Hubungan antara 
Guru dan anak‐anak 



Jawab: Sangat baik mas, kalau seumpama ada anak yang tidak 

berangkat kami telpon mas. 

5) Strategi apa yang diterapkan lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dalam mendidik anak? 

Jawab: Yang melakukan pembelajaran belajar sambil bermain. 

6) Bagaimanakah tanggapan anak selama ini dalam mengikuti 

pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Anak sangat senang mas, tidak terbebani sama sekali. 

7) Bagaimana tanggapan orang tua setelah anak mereka masuk 

kedalam lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Merasa sangat terbantu, mereka juga bisa bekerja tanpa 

harus memikirkan anaknya jadi tanggapan orang tua sangat 

senang anaknya masuk di PAUD. 

8) Peran apa yang anda lakukan dalam menggantikan peran orang tua 

selama ini di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Kita sebagai lembaga akan membantu permasalahan yang 

dihadapi keluarga saat ini mas, kan bisa kita lihat sendiri 

mas, sekarang banyak suami istri yang semuanya bekerja 

dan itu menyebabkan anak kurang kasih sayang. 

9) Menurut anda, adakah pergeseran fungsi sosialisasi antara lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan keluarga yang 

menyebabkan disfungsi keluarga? 
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Jawab: Ada mas, kan kebanyakan pendidikannya digantikan di 

PAUD. 

C. Masyarakat 

1. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Turi 

a. Identitas Diri 

Nama   : Ibu En 

Usia   : 38 tahun 

Pekerjaan   : Guru PAUD 

Alamat   : Kendal, Bangunkerto, Turi, Sleman 

b. Waktu Wawancara : Rabu/ 30 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : PAUD Taman Fajar 

d. Transkip Wawancara 

1) Apa saja yang anda ketahui tentang lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD)? 

Jawab: PAUD merupakan pendidikan awal bagi anak yang 

dilakukan untuk pembentukan kecerdasan dan kepribadian 

anak. 

2) Menurut anda, Faktor apa yang menyebabkan orang tua 

memasukkan anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 

Jawab: Ya yang jelas karena kesibukan disamping itu karena 

alasan pengasuh jika cuma diasuh dirumahkan belum tentu 

pembantu itu tahu bagaimana cara mendidik anak yang 
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benar, yang jelas dia cuma momong aja mas, selain itu 

sekarang adanya tuntutan zaman yang menjadikan anak 

harus mengikuti. Kita tahu mas sekarang anak masuk SD 

aja harus bisa baca tulis, jadi banyak orang tua yang 

menganggap pendidikan anak usia dini sangat penting jadi 

mereka memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan sejak 

dari kecil. 

3) Menurut anda, Peran apa saja yang berubah dari keluarga ke 

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Peran keluarga kan ada 3 mas, Asih Asuh Asah. Menurut 

saya ketiga peran tersebut sudah berubah. Namun yang 

jelas yang Asih yaitu kasih sayang sudah hilang cuma 

tinggal sekian persen saja. 

4) Menurut anda, Apakah terjadi pergeseran atau disfungsi sosialisasi 

keluarga setelah keluarga memasukkan anaknya ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Sangat terjadi, Apalagi pasangan muda mereka mempunyai 

pendidikan tinggi dan kebanyakan mereka pada mengejar 

karir. Sehingga anak kurang diperhatikan. 

5) Menurut anda, Bagaimanakah kontribusi lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini dalam memberikan pendidikan 

terhadap anak? 
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Jawab: Sangat besar sekali, yang jelas orang tua terbantu. Bisa 

dicontohkan jika Cuma dititipkan embahnya anak kan 

belum tentu bisa mandiri tapi kalau di lembaga kan didik 

setiap hari. 

6) Menurut anda, Apakah akan terjadi kekurangan kasih sayang 

antara orang tua dan anak? 

Jawab: Ia jelas mas, malahan yang aku lihat sudah tidak ada lagi 

mas. Kita bisa lihat sekarang orang tua pulang sore anak 

juga pulang sore, mereka udah sama-sama capek jadi jelas 

kurang kasih sayangnya tapi paud yang full day lho mas. 

7) Apa pendapat anda tentang adanya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) saat ini? 

Jawab: Sangat bagus karena sebenarnya paud mendidik anak 

dengan baik, dengan munculnya paud sekarang ini orang 

tua tidak usah bingung-bingung dalam mendidik anak. 

8) Bagaimana menurut anda hubungan keluarga dengan pendidikan? 

Jawab: Kalau masalah pendidikan buat sekarang ini keluarga hanya 

berkontribusi kecil mas, kita lihat saja sekarang ini orang 

tua itu sudah jarang memberikan pendidikan agama lebih 

baik mereka membayar buat lembaga untuk mengajarkan 

anaknya mas, apalagi di paud disana kan sudah lengkap 

mas pembelajarannya 
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2. Kepala Desa Wonokerto 

a. Identitas Diri 

Nama   : Bapak Ks 

Usia   : 50 tahun 

Pekerjaan   : Lurah 

Alamat   : Sidosari, Wonokerto, Turi, Sleman 

b. Waktu Wawancara : Senin/ 28 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : Kelurahan Desa Wonokerto 

d. Transkip Wawancara 

1) Apa saja yang anda ketahui tentang lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD)? 

Jawab: Lembaga pendidikan yang pertama dalam mendidik anak. 

2) Menurut anda, Faktor apa yang menyebabkan orang tua 

memasukkan anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 

Jawab: Kesibukan orang tua, bisa karena pendidikan karena 

dirumah sibuk tidak sempat mendidik sementara sekarang 

zaman semakin maju menuntut anak jadi orang pinter. 

3) Menurut anda, Peran apa saja yang berubah dari keluarga ke 

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Ya banyak pola asuh, dalam mendidik anak. ya kalau 

sekarang kan dalam mendidik anak malah banyak di 

lembaga PAUDnya. 
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4) Menurut anda, Apakah terjadi pergeseran atau disfungsi sosialisasi 

keluarga setelah keluarga memasukkan anaknya ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Ya jelas ada, wong sekarang kebanyakan orang tua cuma 

punya waktu sedikit dalam mendidik anak dirumah apalagi 

orang yang mempunyai kesibukan dalam bekerja. 

5) Menurut anda, Bagaimanakah kontribusi lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini dalam memberikan pendidikan 

terhadap anak? 

Jawab: Sangat besar mas, PAUD menjawab semua permasalahan 

dalam keluarga yaitu dalam momong anak. 

6) Menurut anda, Apakah akan terjadi kekurangan kasih sayang 

antara orang tua dan anak? 

Jawab: Ya jelas aka nada kekurangan kasih sayang mas, bagi orang 

tua yang mengejar karir anak itu kurang dianggap penting 

yang dipikirkan mereka mencari uang walaupun uang 

tersebut juga untuk anaknya tapi kan kasih sayangnya kan 

beda. 

7) Apa pendapat anda tentang adanya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) saat ini? 

Jawab: Munculnya lembaga paud sangat bagus sekali dan perlu 

ditingkatkan. 

8) Bagaimana menurut anda hubungan keluarga dengan pendidikan?  
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Jawab: Keluarga sangat mempunyai peranan yang sangat besar 

terutama dalam memberikan kepada anak, masalahnya 

kan anak nakal atau tidaknya tergantung pemberian 

pendidikannya. 

3. Mahasiswa 

a. Identitas Diri 

Nama   : Fr 

Usia   : 25 Tahun 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Ledok lempong, Wonokerto, Turi, Sleman 

b. Waktu Wawancara : Sabtu/26 Mei 2012 

c. Tempat Wawancara : Rumah Saudara Fr 

d. Transkip Wawancara 

1) Apa saja yang anda ketahui tentang lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD)? 

Jawab: Pendidikan bagi anak yang dimulai sejak kecil yang 

mengajarkan kemandirian dan kepribadian. 

2) Menurut anda, Faktor apa yang menyebabkan orang tua 

memasukkan anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini 

(PAUD)? 

Jawab: Menurut saya banyaknya anak sekarang ini masuk kedalam 

paud itu karena banyaknya kesibukan orang tua mas, 
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bekerja sebagai pns ataupun petani salak yang kurang 

mempunyai waktu dalam mengasuh anak. 

3) Menurut anda, Peran apa saja yang berubah dari keluarga ke 

lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Pendidikan keluarganya jelas berubah, pola asuh tentang 

kasih sayang orang tua juga berubah. 

4) Menurut anda, Apakah terjadi pergeseran atau disfungsi sosialisasi 

keluarga setelah keluarga memasukkan anaknya ke lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD)? 

Jawab: Ya jelas terjadi kan seharusnya anak diberikan pendidikan 

atau sosialisasi dirumah sekarang semua itu banyak 

digantikan oleh lembaga. 

5) Menurut anda, Bagaimanakah kontribusi lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) selama ini dalam memberikan pendidikan 

terhadap anak? 

Jawab: Kontribusinya sangat besar, pendidikan dilembaga akan 

lebih matang dibandingkan dengan pendidikan yang ada 

dirumah. Kemandirian anak akan sangat baik disbanding 

dengan anak yang di didik dirumah. 

6) Menurut anda, Apakah akan terjadi kekurangan kasih sayang 

antara orang tua dan anak? 

Jawab: Ya kasih sayang akan jelas berkurang, waktu di PAUD 

sama dikeluarga kan hampir sama lagian kalau dirumah 
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orang tua belum tentu sempat juga dalam memberikan 

pendidikan yang lebih bagi anak. 

7) Apa pendapat anda tentang adanya lembaga pendidikan anak usia 

dini (PAUD) saat ini? 

Jawab: Harus lebih ditingkatkan lagi, PAUD merupakan suatu 

terobosan baru yang mendidik anak di usia dini dengan 

baik. 

8) Bagaimana menurut anda hubungan keluarga dengan pendidikan 

anak?  

Jawab: Sangat berhubungan, kan keluarga merupakan tempat 

pendidikan bagi anak. 
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lampiran 5 

FOTO DOKUMENTASI 

 
Gambar 1. Wawawancara dengan salah satu keluarga yang anaknya sekolah di 

lembaga pendidikan anak usia dini yaitu Ibu Ar dirumah pribadinya. 

(Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 27 Mei 2012) 

 

 

Gambar 2. Wawawancara dengan salah satu guru PAUD yaitu Ibu Hr di TPA 

Permata Hati. (Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 24 Mei 2012) 



 
 

 

Gambar 3. Suasana di TPA Permata Hati, yaitu saat anak-anak makan siang 

bersama-sama. (Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 9 Mei 2012) 

 

 

Gambar 2. Wawawancara dengan  ketua HIMPAUDI Kecamatan Turi yaitu Ibu En 
di tempat beliau mengajar yaitu di PAUD Taman Fajar. 
(Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 30 Mei 2012) 



 

 
Gambar 5. Suasana di TPA Permata Hati, yaitu saat anak-anak sedang antri masuk 

ruang makan. (Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 9 Mei 2012) 

 

 
Gambar 6. Suasana kebahagian anak-anak di TPA Permata Hati. (Dokumentasi 

pribadi diambil pada tanggal 9 Mei 2012) 



 

 
Gambar 7. Wawawancara dengan salah satu guru PAUD yaitu Ibu Mr di TPA 

Permata Hati. (Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 24 Mei 2012) 

 

 
Gambar 8. Suasana di TPA Permata Hati, yaitu suasana  saat berbagi makanan. 
(Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 9 Mei 2012) 












