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ABSTRAK
Saat orangtua menitipkan anaknya ke sebuah TPA maka diharapkan TPA tersebut dapat menjadi rekan
orangtua memberikan stimulasi perkembangan anaknya. Bronfenbrenner (dalam Santrock, 2011)
menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak dibesarkan, maka
TPA memiliki peran penting untuk ikut memberikan stimulasi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial
emosi bagi anak yang dititipkan padanya. Penelitian pendahuluan ini mencoba melihat praktik tiga TPA
di Malang. Dari ketiga TPA, ternyata yang menonjol adalah proses pengasuhan anak yang bentuknya
adalah bermain bebas, makan siang, tidur siang, serta mandi sebelum dijemput orangtuanya. Desain
gedung TPA sudah cukup menggambarkan kebutuhan akan beberapa ruangan yang terpisah, akan tetapi
masih belum secara utuh dirancang untuk memberikan lingkungan yang cukup aman dan nyaman
dieskplorasi oleh anak. Pengasuh di TPA juga belum banyak diberi kesempatan mendapatkan pelatihan
atau pengetahuan dasar mengenai proses perkembangan anak, sehingga program pengasuhan yang
dilakukan lebih berdasarkan naluri keibuan dari pengasuhnya.
Kata kunci : tempat Pentipan Anak (TPA), anak usia dini, stimulasi perkembangan
LATAR BELAKANG
Perubahan pada dunia, terutama adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi membuat banyak keluarga
yang suami istrinya sama-sama bekerja. Ketika ayah dan ibu bekerja maka saat mereka punya anak,
proses pengasuhan anak pun akan terpengaruh. Seperti yang diutarakan Bronfrenbrenner (dalam
Santrock, 2011; Berns, 2013) bahwa ada pengaruh tidak langsung dari status dan jenis pekerjaan
orangtua terhadap perkembangan anak. Pada saat orangtua keduanya bekerja, kualitas dan kuantitas
interaksi antara anak dan orangtuanya pasti akan berubah, masuk pula model lain seperti nenek, kakek,
oom, tante sebagai tokoh yang ditiru dan dipelajari oleh anak (Martin & Colbert, 1997). Hal ini dapat
dilihat di Malang yang makin banyak pasangan bekerja sehingga pengasuhan anak dipercayakan pada
keluarga yang lainnya seperti nenek atau kakek serta oom atau tantenya. Akan tetapi, saat ini banyak
yang tidak tinggal berdekatan dengan keluarga lainnya sehingga salah satu alternative pengasuhan anak
selama ayah dan ibu bekerja adalah dengan menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak (TPA).
Saat ini TPA juga sudah tidak lagi menjadi komoditas orangtua di perkotaan besar atau yang memiliki
uang saja. Banyaknya TPA yang tersedia dan terjangkau membuat orangtua makin banyak yang
menitipkan anaknya di TPA. Di Malang, pada kecamatan Klojen saja, berdasarkan data yang dikeluarkan
oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kurang lebih 135 satuan pendidikan anak usia
dini yang terdiri dari Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB)
serta
Raudathul
Atfhal
(RA)
(https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=056103&level=3).
Sebagai mitra orangtua, tentu TPA juga menyediakan berbagai penawaran untuk ikut membantu
perkembangan optimal anak. Orangtua juga perlu mengetahui karakteristik yang dimiliki TPA agar dapat
memilih TPA yang tepat untuk membantu mendampingi tumbuh kembang anaknya. Essa (1996)
memberikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melihat kualitas sebuah TPA yaitu perbandingan
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rasio antara orang dewasa dan anak termasuk kompetensi yang dimiliki oleh pengasuh TPA yang ada.
Selain itu, Gestwicki (2007) juga menjelaskan bahwa anak-anak usia 2-6 tahun membutuhkan lingkungan
fisik yang dapat mendukung segala aktivitas dan penyaluran energinya. Menurut DeBord (dalam
Getswicki, 2007) area permainan luar ruangan (outdoor) merupakan komponen penting dalam proses
bermain anak. Rutinitas yang konsisten juga dibutuhkan bagi anak-anak usia dini untuk dapat
mengembangkan rasa aman dan percaya. Rutinitas yang harus ada seperti waktu kedatangan, aktivitas
bermain, aktivitas tidur siang, mandi, membersihkan mainan setelah bermain, bersiap-siap untuk pergi
ke luar, dan makan siang serta penjemputan kembali oleh orangtua masing-masing.
Oleh karena itu, sebagai pendahuluan, penelitian ini hendak melihat gambaran pelaksanaan kegiatan
pendampingan anak di beberapa TPA yang ada di Malang saat ini. Diharapkan dengan mengetahui
gambaran pelaksanaan kegiatan pendampingan anak, dapat membantu mengoptimalkan perkembangan
anak.
TINJAUAN PUSTAKA
TPA sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Sujiono (2013) menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga yang
memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan bagi anak dari lahir hingga usia 6 sampai
dengan delapan tahun. Lembaga ini dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah.
TPA adalah salah satu bentuk Pendidikan anak usia dini dari jalur non-formal yang menyelenggarakan
program pendidikan sekaligus pengasuhan anak sejak lahir hingga 6 tahun. Fungsinya adalah sebagai
pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu ketika orangtuanya berhalangan atau tidak punya waktu
yang cukup untuk mengasuh anaknya (Depdiknas, dalam Sujiono 2013).
Dalam penyelenggaraan TPA, tujuan utamanya memang adalah untuk mengasuh anak ketika orangtua
mereka bekerja. Akan tetapi menurut Essa (1996) ada tujuan lainnya seperti enrichment, program
pengayaan pada anak-anak usia prasekolah dengan memberikan aktivitas-aktivitas khusus untuk
meningkatkan kemampuan sosialisasinya, ketrampilan kognitifnya, serta semua aspek perkembangan
anak lainnya. Ada pula tujuan yang lebih maju lagi seperti akselerasi, program yang dibuat untuk
menstimulasi kemampuan optimal anak di atas kesesuaian usianya sehingga ada percepatan kemampuan
anak. Tujuan lain adalah sebagai program kompensasi yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang
dimiliki anak. Pada program yang berdasarkan hal ini berarti mencoba untuk memberikan pengalaman
pada anak yang akan membantu mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat/lingkungan sekitarnya.
Pelayanan yang diberikan termasuk pelayanan Pendidikan usia diri, pelayanan kesehatan gigi dan tubuh,
nutrisi serta pendidikan pada orangtuanya. Pada praktiknya, TPA menjalankan programnya tidak secara
ekslusif untuk mencapai satu tujuan saja, karena bisa saja TPA berusaha mencapai beberapa tujuan
sekaligus.
Program Pendidikan untuk anak usia dini dapat dibagi dalam dua setting, yaitu home-based dan centerbased (Essa, 1996). Perbedaan antara keduanya adalah pada jumlah anak yang diasuh, yang mana untuk
center-based lebih banyak jumlah anaknya dibandingkan dalam setting home-based. Di Indonesia,
pembagiannya lebih didasarkan pada ciri khas masing-masing daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan
masyarakatnya. Menurut Sujiono (2013) pembagiannya adalah TPA Perkantoran, TPA Pasar, TPA
lingkungan (Perumahan), TPA Perkebunan dan TPA Rumah Sakit.
Kualitas TPA
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membedakan antara TPA yang kualitasnya
digolongkan baik dan yang tidak baik, diantaranya adalah:
- Rasio Anak dan orang dewasa.
Dari berbagai hasil penelitian ditemukan bahwa semakin banyak anak yang diasuh oleh semakin
sedikit pengasuh akan menunjukkan kualitas pengasuhan yang makin tidak baik. Di Amerika, the
National Association for the Education of Young Children (NAEYC) menyarankan rasio 3:1 unuk bayi,
6:1 untuk toddlers, 8:1 untuk anak 3 tahun, 10:1 untuk anak 4-5 tahun, dan 15-18:1 untuk anak di
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usia Sekolah Dasar (SD) (Bredekamp, dalam Essa, 1996). Di Indonesia pembagian rasio antara anak
dengan orang dewasa adalah untuk 2:1 untuk usia 0-12 bulan, 4:1 untuk usia 13-36 bulan, 8:1 untuk
anak usia 37-60 bulan; 10:1 untuk anak usia 61-72 tahun (Sujiono, 2013).
-

Jumlah kelompok
Jumlah dalam kelompok perlu dipertimbangkan karena menentukan interaksi antara orang dewasa
dan anak. Pada interaksi ini akan diperoleh kerjasama, inovasi serta kemampuan verbal yang makin
berkembang. NAEYC merekomendasikan dalam satu kelompok tidak lebih dari 12 anak. Sedangkan
untuk anak usia 4-5 tahun dengan 20 orang dalam 1 kelompok. (Bredekamp, dalam Essa, 1996)

-

Kelompok berbagai usia
Beberapa ahli berpendapat bahwa lebih baik anak-anak dikelompokkan sesuai usianya sehingga
mendapat Pendidikan dan pengayaan program lain yang sesuai dengan usianya. Akan tetapi
ditemukan pula manfaatnya jika dalam satu kelompok dikumpulkan anak-anak yang terdiri dari
berbagai usia sehingga perilaku sosial positif akan dapat dipelajari Bersama, seperti saling berbagi,
bergantian dan saling tolong menolong. Pada anak yang lebih besar dapat mempraktikan
kemampuan kepemimpinannya dan pada anak yang lebih kecil dapat bermain pura-pura (pretend
play) untuk pengalaman di atas usianya.

-

Interaksi anak-pengasuh
Pada program yang baik, pengasuh akan terlibat dengan anak-anaknya. Para pengasuh akan
menunjukkan tindakan responsive dan nurturing yang dimilikinya serta ada interaksi komunikasi
verbal timbal balik. Pada interaksi pengasuh dengan anak ini juga ditemukan peran pembimbingan
dan pengajaran tidak sekedar agar anak-anak terkontrol saja.

-

Kualifikasi dan konsistensi staff
Akan lebih baik jika suatu TPA memiliki staff yang terlatih dalam bidang Pendidikan dan
perkembangan anak usia dini. Akan tetapi di Indonesia biasanya yang memenuhi kualifikasi adalah
yang merupakan lulusan SLTA sederajat yang mendapat pelatihan Pendidikan anak usia dini, sehat
jasmani dan rohani, memiliki ketrampilan dalam bidang perawatan dan pengasuhan anak serta
diangkat secara sah oleh pengelola TPA.
Selain itu, diharapkan pula TPA memiliki staff yang tidak mudah berhenti. Pada anak usia dini
dibutuhkan kelekatan yang aman sehingga mereka diharapkan akan dapat membangun kelekatan
aman ini selain dengan orangtua mereka juga dengan pengasuh di TPA.

-

Lingkungan fisik
Berdasarkan hasil penelitian Clarke-Stewart (dalam Essa, 1996) anak-anak menunjukkan tingkat
kemampuan kognitif yang lebih tinggi dan kompetensi sosial yang juga lebih baik pada lingkungan
yang memberikan keteraturan dan keamanan, fasilitas dan material yang bervariasi, terogranisir dan
dapat memberikan stimulasi pada perkembangan anak. Untuk bisa memperoleh hal ini maka
dibutuhkan lingkungan yang berorientasi pada anak, yang terlihat dari perlengkapan dan
karakteristiknya sesuai dengan usia anaknya.

-

Keterlibatan keluarga
Dengan banyaknya anak yang menghabiskan waktunya di TPA, maka orangtua dan pengasuh TPA
makin perlu menguatkan ikatan antara mereka karena mereka adalah mitra dalam pengasuhan dan
sosialisasi anak. Oleh karena itu dibutuhkan kesamaan visi dan misi, komunikasi yang terbuka serta
saling menghargai antara pengasuh dan orangtua agar dicapai perkembangan optimal dari anak.
- Developmentally Appropriate Practice (DAP)
Salah satu filosofi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas TPA adalah penggunaan program
atau kurikulum yang didasarkan pada pengetahuan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
(Bredekamp & Copple, dalam Gestwicki, 2007 dan Essa, 1996). Praktik pengasuhan ini didasarkan
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pengetahuan dan pengertian tentang anak, bukan berdasarkan harapan atau keinginan orang tua
atau pengasuh belaka. Praktik yang sesuai dengan perkembangan ini bukan merupakan kurikulum
atau seperangkat standar kaku, melainkan seperangkat kerangka kerja, filosofi atau pendekatan
dalam pengasuhan anak.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian pendahuluan. Menurut
Koentjaraningrat (1997) ada tiga model penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan model desktriptif,
model verifikasi dan riset grounded. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif yang
berusaha memberi gambaran mengenai program dan kegiatan yang diadakan di TPA melibatkan para
pengasuh, anak dan orangtuanya. Subjek pada penelitian ini adalah para pengasuh dari 3 TPA yang ada
di kota Malang. Metode pengambilan datanya adalah metode survey melalui wawancara para pengasuh
TPA dan beberapa orangtua yang menitipkan anaknya di TPA. Selain itu, pengambilan data dilengkapi
dengan observasi kegiatan di TPA yang melibatkan anak-anak. Wawancara dan observasi yang digunakan
tidak terstruktur karena masih merupakan pengambilan data awal. Pengambilan data dilakukan selama
jangka waktu sejak akhir Mei 2019 sampai awal Agustus 2019.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap tiga TPA di kota Malang ini, yaitu
TPA A, TPA O dan TPA G diketahui bahwa yang paling lama beroperasi adalah TPA G dan yang paling
baru adalah TPA A. didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Data tiap TPA
TPA A
Lama berdiri
10 bulan
Latar
belakang keperawatan
pengasuh

TPA O
7 tahun
SMK, SMA dan Sarjana

Jumlah pengasuh
Jumlah anak
Rentang Usia anak
Lokasi

12
60
2-6 tahun
Lowokwaru

2
9
2-5 tahun
Singosari

TPA G
10 tahun
Umum, bervariasi (ibu
rumah tangga, Sekolah
Lanjutan
hingga
sarjana)
7
30
2-5 tahun
Klojen

Dari ketiga TPA yang menjadi subjek penelitian ini, paling banyak jumlah peserta didiknya adalah TPA
O, diikuti dengan TPA G dan TPA A. Untuk TPA O anak didiknya tersebar mengikuti berbagai
Pendidikan anak usia dini, yaitu Baby Class (0-2 tahun); Kelompok Bermain (2-4 tahun) dan Taman
Kanak-kanak (4-6 tahun).
Berdasarkan data yang diperoleh, tampaknya komposisi antara pengasuh dengan anak yang dititipkan di
TPA cukup ideal karena berkisar antara 4-5 anak dengan 1 pengasuh. Dengan komposisi seperti ini
dimungkinkan untuk mempengaruhi interaksi antara anak dan orang dewasa yang menjadi pengasuhnya.
Dengan komposisi yang cukup memadai ini, dimungkinkan percakapan antara orang dewasa dan anakanak yang lebih lama. Pengasuh juga dapat memberikan perhatian secara individual, mengkonfirmasi
keunikan tiap anak dan menghargai tiap anak (Smith & Connolly, dalam Essa 1996). Hal ini diperkuat
dengan hasil wawancara pada pimpinan dari TPA A, kepala sekolah TPA O dan supervisi pada TPA G
bahwa diusahakan masing-masing pengasuh hanya memengang maksimal 3 anak, oleh karena itu, di TPA
G ada 1 pengasuh baru yang mulai aktif di bulan Juli 2019.
Selama berkegiatan ketiga TPA lebih banyak menggabung anak-anak dalam berkegiatan bersama-sama
seperti dalam kegiatan bermain bebas yang berarti terdiri dari kelompok-kelompok yang usianya
bervariasi antara 2 hingga 6 tahun. Perbedaannya terletak pada kegiatan yang disusun. Pada TPA O,
program kegiatan sudah dilakukan secara terstruktur, menggunakan sentra-sentra yang dijaga oleh
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pengasuh TPA dengan topik-topik yang sudah disiapkan untuk dibahas pada tiap sentra. Sedangkan
kegiatan pada TPA A dan TPA O merupakan rutinitas yang tidak diberikan muatan materi yang
terstruktur. Hanya saja, pada TPA A dilengkapi dengan kegiatan pengenalan agama (berupa pembacaan
surat-surat pendek Al Qur’an). Kegiatan dalam kelompok yang anaknya bervariasi usianya dianggap
dapat belajar banyak hal, seperti praktik kepemimpinan pada anak yang lebih tua dan konsep berbagi
atau bermain pura-pura pada anak-anak yang lebih kecil (Katz et al, dalam Essa, 1996).
Interaksi antara anak dan pengasuh juga tampak dilakukan berjalan dengan natural mengikuti keinginan
anak. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi di tiga tempat TPA ini, kecenderungannya pengasuh masih
berusaha untuk mengontrol anak-anak dibandingkan memberikan bimbingan. Hal ini terlihat dari masih
disuapi anak-anak usia 3-4 tahun, yang seharusnya sudah mulai diajarkan makan secara mandiri. Pada
TPA G, anak juga sering ditakut-takuti, jika mereka sulit untuk makan, tidur, atau menolak mengikuti
instruksi pengasuh. Pengasuh menakuti batita, dengan cara memanggilkan pengasuh yang ditakuti oleh
batita. Ketika anak mengganggu teman sampai menangis, batita akan mendapat hukuman seperti kedua
tangannya ditali menggunakan selendan atau kain. Akan tetapi, walaupun demikian tampaknya mulai ada
kesadaran dari tiap TPA untuk meningkatkan kemampuan anak-anak tersebut sehingga salah satu
permintaan yang diajukan pada peneliti adalah untuk membantu mereka membuat program yang
membuat anak dapat lebih mandiri.
Pada TPA A dan TPA O mulai disadari pentingnya pengarsipan laporan kegiatan anak-anak mereka yang
dititipkan sebagai media komunikasi dengan orangtua. Seperti pada TPA A yang memberikan catatancatatan seperti laporan (semacam rapot) yang berisikan identifikasi kemampuan anak selama dititipkan
dalam jangka waktu tertentu (3 bulan sekali). Sayangnya pemberian laporan ini tidak disertai dengan
komunikasi langsung dengan orangtua melainkan hanya diberikan ke dalam tas anak. Pada TPA O
komunikasi dengan orangtua dilakukan dengan lebih intensif dan dilengkapi dengan kegiatan pengayaan
pengetahuan bagi orangtua seperti lewat kegiatan assessment pada wali murid baru, pengamatan
karakter anak, penelusuran bakat dan minat, identifikasi gaya belajar, laporan harian tentang kegiatan
anak, konsultasi psikologi berupa konseling dengan wali kelas serta ada pula program kegiatan seminar
bagi orangtua yang dilakukan setiap enam bulan sekali dan adanya penawaran untuk modifikasi perilaku
jika mendapat persetujuan dari orangtua anak. Kegiatan yang dilakukan pada TPA A dan TPA O
menunjukkan bahwa TPA melibatkan orangtua dalam kegiatan anak-anaknya, berusaha membuka
komunikasi terbuka yang sesuai dengan yang diutarakan oleh Essa (1996). Gestwicki (2007) juga
menyatakan bahwa keluarga perlu dilibatkan dalam program yang melibatkan perkembangan anak usia
dini sebagai mitra dalam menetapkan tujuan bersama, melihat perkembangan kemajuan anak serta dalam
merencanakan keberlanjutan pengalaman dalam bidang Pendidikan anak. Hal ini juga diperkuat oleh
Morrison (2012) yang mengatakan bahwa keluarga lebih baik dilibatkan pada kegiatan anak sehingga
dapat mendukung program yang dicanangkan dalam Pendidikan usia dini, yaitu bekerja sama untuk
perkembangan optimal anak.
Salah satu unsur penting dari program TPA adalah lingkungan fisiknya. Ketiga TPA menempati rumah
tinggal sebagai tempat TPAnya. Dari rumah ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti teras yang
dilengkapi permainan motorik kasar dan ruangan di dalam rumah yang dibagi menjadi beberapa tempat,
seperti tempat tidur bayi, ruang makan, ruang bermain. Pada TPA A dan TPA O, pembagian ruangan
tampak lebih jelas dengan adanya perlengkapan dan fasilitas yang menandai tema ruangan yang dimaksud.
Contohnya pada TPA O peralatan di sentra membaca adalah buku-buku cerita berbeda dengan sentra
eksplorasi. Pembagian yang kurang terstruktur adalah di TPA G, yang tidak secara khusus menata tiap
ruangannya dengan tema-tema tertentu sehingga lebih menyerupai rumah tinggal biasa. Lokasi ketiga
TPA juga berada di dalam perumahan sehingga suasana cukup tenang dan anak-anak sedikit leluasa untuk
bermain mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Walaupun untuk kegiatan eksplorasi ini diberikan jadwal
seperti jalan pagi, jalan ke lapangan atau keliling bersama-sama. Selebihnya kegiatan lebih banyak di
lakukan di dalam rumah. Adanya jadwal rutin walaupun tidak diarsip oleh TPA G tampaknya cukup
memberikan suasana aman bagi anak-anak yang dititipkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Essa (1996)
bahwa anak-anak akan merasa aman dan nyaman berada di lingkungan yang berorientasi pada mereka
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(berisikan hal-hal yang didesain untuk merangsang perkembangan mereka). Akan tetapi belum
diperhatikan keamanan bagi anak-anak jika terjadi kecelakaan yang tidak disengaja seperti jeruji jendela
yang masih besar-besar di TPA G, atau lantai teras yang dipaving di TPA O, padahal lebih aman dengan
menggunakan rumput dan tanah sehingga tidak terlalu bahaya jika anak tidak sengaja terjatuh setelah
bermain ayunan misalnya.
Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kebutuhan untuk pengembangan diri para pengasuh belum
terpenuhi oleh TPA A dan TPA G. Hal ini diperkirakan karena TPA A tergolong masih baru berdiri dan
sudah menjalin kerjasama dengan tenaga professional di bidang lain yang dibutuhkan. Misalnya di TPA
A bekerjasama dengan puskesmas terdekat ketika akan ada imunisasi. Kebutuhan pengembangan diri
para pengasuh tampaknya lebih dipenuhi oleh pengelola TPA O, apalagi TPA O bekerjasama dengan
fakultas psikologi sebuah Universitas Negeri di Malang. Pada TPA G menurut wawancara dengan para
pengasuh tampak belum dipenuhi kebutuhan untuk pengembangan diri dengan ikut pelatihan terkait
pengasuhan anak atau kurikulum dalam TPA. Akan tetapi orangtua tetap banyak menitipkan anakanaknya di TPA ini disebabkan kebutuhan orangtua adalah pengasuhan dan penjagaan anak selama
orangtua bekerja. Wawancara terhadap salah satu orangtua yang menitipkan kedua anaknya di TPA ini
menjelaskan bahwa di TPA ini juga dilatih untuk adab sopan santun seperti cium tangan ketika sudah
datang atau pamit pulang tanpa anak dibebani dengan tugas-tugas ‘belajar’ tambahan seperti menulis
huruf atau kegiatan akademis prasekolah lainnya.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa saat ini banyaknya orangtua yang keduanya bekerja
membuat orangtua menjadikan TPA sebagai mitra untuk pengasuhan anak-anaknya. Oleh karena itu
dibutuhkan kesadaran dari TPA untuk menyediakan kualitas yang baik sebagai pembimbing dan pengasuh
anak. Dari ketiga TPA yang diamati diketahui bahwa walaupun ada satu TPA yang sudah memiliki
kegiatan terstruktur, pengasuhan anak yang jadwalnya konsisten seperti ada kegiatan bermain bebas,
makan siang, tidur siang, serta mandi sebelum dijemput orangtuanya sudah cukup memuaskan orangtua.
Lingkungan fisik juga tidak terlalu diperhatikan oleh orangtua seperti adanya kelengkapan permainan
atau tidak. Hal yang lebih diperhatikan orangtua adalah pengasuh anak-anaknya karena fungsinya masih
sebatas menitipkan anaknya selama orangtua bekerja.
Adanya kegiatan seperti pengenalan agama dan kegiatan awal belajar mandiri maupun belajar prasekolah
seperti memegang alat tulis dan mewarnai merupakan pelayanan tambahan yang diberikan para
pengasuh di TPA dalam membimbing dan mengasuh anak selama ayah dan ibunya bekerja. Akan tetapi
dalam menyediakan fasilitas pada anak, sebaiknya pengelola TPA bersungguh-sungguh menyediakan
kesempatan pengembangan diri bagi para pengasuhnya juga mempelajari perkembangan anak sehingga
pengasuhan anak semakin dapat mengoptimalkan perkembangan anak usia dini yang dititipkan padanya.
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