
Taman Penitipan Anak

Pertemuan 8 - 11



Dasar filsafah TPA

• Tempa (pemeliharaan kesehatan, 

peningkatan gizi, olahraga yang teratur)

• Asah (kondisi intelektual yang 

berkembang dan sehat)

• Asih (pendampingan dan perlindungan 

anak usia dini)

• Asuh (menjaga dan membimbing agar 

anak mandiri) 



Kurikulum TPA

• Acuan Menu Pembelajaran yang 

diharapkan dapat dikuasai anak sesuai 

dengan tahapan usianya yang mencakup 

aspek: (1) perkembangan moral dan nilai-

nilai agama; (2) perkembangan fisik 

motorik; (3) perkembangan kemampuan 

berbahasa; (4) perkembangan 

kemampuan kognitif; (5) perkembangan 

sosial emosional; (6) perkembangan seni.



Pembagian usia 

• 0 – 12 bulan  1 : 3 bayi

• 13 – 36 bulan (1-3 tahun)  1 : 7 anak

• 37 – 60 bulan (3-5 tahun)  1 : 12 anak

• 61 – 72 bulan (5-6 tahun)  1 : 20 anak 



Contoh Kegiatan di TPA
08.00

09.00

09.40

10.00

12.00

12.30

12.40

13.00

15.00

15.30

16.00

Saat anak datang

Anak bermain di luar dengan pengawasan pendidik

Transisi (toilet training)

Anak bermain dengan bimbingan dan pengawasan 

pendidik (kegiatan di sentra)

Makan bersama

Transisi

Persiapan tidur

Tidur siang

Mandi 

Bermain bebas

Pulang 



Kegiatan di sentra

• Pijakan sebelum bermain

• Belajar seraya bermain

• Recalling

• Membereskan/merapikan kembali



Tipe model TPA

• Full Day Care (dari jam 08.00 – 17.00)

• Semi Day Care (setengah hari)

• Insidental Day Care (anak dititipkan 

sewaktu-waktu) sesuai dengan kebutuhan 

orang tua



Langkah Penyelenggaraan TPA

Tahap awal 

• Identifikasi 

• Seleksi 

Seleksi anak, pendidik, 

pengasuh/perawat, lokasi dan 

tempat.

• Persiapan sarana dan prasarana

• Persiapan perijinan



Lokasi penyelenggara TPA

• TPA umum terdiri dari perkantoran, 

perumahan dan rumah sakit; 

• TPA khusus antara lain pasar, 

perkebunan, pabrik dan daerah 

nelayan.



Peserta Didik
• Anak usia 0-4 tahun yang 

orangtuanya bekerja (prioritas).

• Anak usia 0-6 tahun yang tidak 
mendapat layanan pendidkan anak 
usia dini.

• Peserta didik sekurang-kurangnya 
berusia 3 bulan sampai 6 tahun dan 
berjumlah 5  orang atau lebih 
(kecuali anak yang berkebutuhan 
khusus). 



Kompetensi yang dimiliki lulusan TPA :
1. Melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan 

ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.

2. Mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-
gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan 
halus dan gerakan kasar serta menerima rangsangan 
sensorimotorik (panca indera).

3. Menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa 
pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang 
bermanfaat dalam berpikir dan belajar.

4. Berpikir logis, kritis, memberi alasan, memecahkan 
masalah dan menemukan hubungan sebab akibat.

5. Mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial dan 
budaya, mampu mengembangkan konsep diri, sikap 
positif terhadap belajar, kontrol diri dan rasa memiliki.

6. Peka terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, 
bertepuk tangan serta menghargai hasil karya yang 
kreatif.



PENDIDIK
Kualifikasi

• Memiliki kualifikasi akademik minimal SLTA 
sederajat;

• Mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini;

• Memahami dan menyayangi anak;

• Memahami tahapan tumbuh kembang anak;

• Memahami prinsip-prinsip pendidikan anak usia 
dini (PAUD);

• Memiliki kemampuan mengelola (merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi, membuat laporan) 
kegiatan/proses pembelajaran anak usia dini; 

• Diangkat secara sah oleh Pengelola Kelompok 
Bermain dan TPA; 

• Sehat jasmani dan rohani.



Hak dan Kewajiban Pendidik
• Pendidik di TPA berkewajiban untuk membimbing anak 

dan menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung 

pengembangan semua potensi anak dan pembentukan 

sikap serta perilaku anak yang :
• Sesuai dengan nilai agama dan budaya setempat

• Berdisiplin mematuhi aturan yang berlaku

• Bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan dan sarana 

bermain

• Saling menghormati antar teman dan kepada orang yang lebih tua

• Saling menyayangi teman, keluarga dan masyarakat

• Mencintai dan memelihara lingkungan

• Membuat laporan berkala tentang tumbuh kembang anak.

• Pendidik berhak mendapat insentif baik dalam bentuk 

materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai 

dengan kemampuan dan kondisi setempat.



PENGELOLA
Kualifikasi

• Pendidikan minimal SLTA sederajat. 

• Memiliki keterampilan tentang dasar-dasar 
manajemen.

• Memiliki wawasan tentang pendidikan anak 
usia dini (PAUD).

• Memiliki pengalaman dalam mengelola 
suatu lembaga.

• Diangkat secara sah oleh Pengurus 
Yayasan dan atau Penilik TPA.

• Sehat jasmani dan rohani.



Pengelola

Hak dan Kewajiban Pengelola

Hak

• Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan TPA dari Pemerintah 
Daerah setempat.

• Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan mutu pengelola 
TPA.

• Mendapat insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun 
peningkaan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi 
setempat.

Kewajiban

• Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi 
saran dan prasarana di TPA dalam meletakkan dasar-dasar 
kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga 
kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu 
mengikuti pendidikan lebih lanjut.



PENGASUH/PERAWAT
Kualifikasi

• Lulusan SMP sederajad yang telah mendapatkan pelatihan 
PAUD.

• Memiliki keterampilan di bidang perawatan dan pengasuhan 
anak (Pramubalita).

• Sehat jasmani rohani.

• Diangkat secara sah oleh Pengelola TPA.

Hak dan Kewajiban

• Pengasuh berkewajiban mendukung kegiatan proses 
pembelajaran di TPA dalam meletakkan dasar-dasar 
kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan mampu 
menjaga kesehatan serta memberikan rasa aman agar anak 
mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

• Pengasuh TPA berhak mendapatkan insentif, baik dalam 
bentuk materi, penghargaan maupun peningkaan kinerja 
sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat. 



Teknis Penyelenggaraan
A. Persyaratan 

• Lingkungan (aman, disusun dan direncanakan 
sesuai dengan kegiatan dan jumlah anak)

• Tempat belajar (gedung, ruangan, perabot)

• Sarana belajar (buku cerita, alat peraga pend, 
boneka, tape recorder, papan tulis, papan 
flanel, panggung boneka)

• Alat permainan (jenis, persyaratan, perawatan)

• Bahan ajar (jenis, persyaratan)

• Pemeliharaan kebersihan (toilet, nyamuk, debu)

• Perizinan 

• Keamanan, kesehatan, higine, gizi

• Pembiayaan



Keamanan (langkah pengamanan, 

pengawasan anak, tindakan dalam 

keadaan gawat darurat)

Kesehatan (prosedur penanganan anak 

yang sakit)

Higine (dampak perilaku sehat,praktek 

sehari-hari)

Gizi (pemilihan menu makanan)



Persyaratan untuk memperoleh izin

1. Identitas diri penanggung jawab, berupa foto copy 

KTP yang masih berlaku.

2. Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat yang 

akan digunakan sebagai tempat penyelenggeraan 

TPA berupa sertifikasi hak milik, hak guna pakai atau 

surat perjanjian sewa/kontrak.

3. Daftar pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan 

lainnya.

4. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki.

5. Kurikulum atau program pembelajaran yang 

digunakan.



1. Ada peserta didik yang sekurang-kurangnya 
berusia 3 bulan – 6 tahun dan berjumlah 5 
orang atau lebih (kecuali anak yang 
berkebutuhan khusus).

2. Tersedia prasarana berupa gedung (ruangan-
ruangan) dan sarana pendidikan.

3. Tersedia kurikulum (acuan menu 
pembelajaran) untuk AUD yang dikeluarkan 
oleh Depdiknas.

4. Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan 
yang melaksanakan proses pendidikan.

5. Tersedianya sumber dana yang mencukupi.

Persyaratan pendirian TPA minimal 



Syarat untuk mendapat rekomendasi/izin 

menurut Kepmensos No. 47/HUK/1993 :
1. Ada anak sebagai peserta didik

2. Mempunyai tenaga yang mampu berfungsi sebagai 
pimpinan, petugas tata usaha, pekerja sosial, 
pembimbing/pengasuh/perawat, pendidik/guru (khusus 
bagi anak yang berusia 3 tahun keatas), tenaga bantu.

3. Mempunyai program usaha kesejahteraan anak.

4. Tersedia sarana dan prasarana yang cukup untuk 
penyelenggaraan KB atau TPA.

5. Mendapat rekomendasi dari Bupati/walikota/kepala 
Daerah Tingkat II setempat atau pejabat yang ditunjuk.

6. Adanya kesediaan untuk menyelenggarakan usaha 
kesejahteraan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak 
mampu.



Prosedur Perizinan
Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

Dinas Pendidikan Kecamatan jalur PLS

6 bulan kegiatan berjalan

Pendaftaran ijin operasional TPA/KB ke Depdik Kab/kota

(syarat minimal KB/TPA) 

3 bulan setelah proposal diterima

Layak

Tidak layak

(perbaikan)

 X



Syarat mendapat Ijin di Yk
• Pengajuan permohonan usulan (proposal) dengan 

lampiran :
• Identitas diri PJ KB/TPA

Foto copy KTP, foto 3 x 4 2 lmbr

• Daftar susunan pengurus

• Program kegiatan belajar

• Akte notaris /AD/ART

• Daftar nama anak didik (data lengkap)

• Data guru (FC ijasah, SK pengangkatan yayasan)

• Daftar inventaris lembaga

• Denah lembaga

• Surat tidak berkeberatan

– Tembusan dikirim kepada :
• Kepala Dinas pendidikan propinsi

• Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Yogyakarta 
wilayah …..

• Pengawas TK/SD kec setempat

• Instansi lain yang terkait



Program TPA
• Program dibuat berdasarkan acuan 

yang dipilih TPA. 

• Prosedur merancang program
• Memahami sec menyeluruh aspek 

perkembangan anak pada setiap umur.

• Membagi kemampuan per bulan

• Menetapkan tema sec garis besar (tidak 

baku/fleksibel)  (circle the time)

• Membagi tema per bulan

• Menjabarkan tema per minggu

• Menjabarkan kegiatan harian



Evaluasi TPA
• Evaluasi managemen keseluruhan 

• Tenaga pendidik, sarana, prasarana, kurikulum, 
setting ruangan, 

• Evaluasi program 
• Program harian  revisi

• Program bulanan  revisi

• Program tahunan  revisi

• Evaluasi anak 
• Laporan perkembangan harian anak

• Laporan anak per minggu/bulan

• Laporan anak per semester

– Bentuk evaluasi ; narasi 



Pembinaan 

• Dilakukan oleh penilik dan atau petugas 

PAUD di tkt kecamatan
• Memonitor kemajuan lembaga termasuk 

memberikan informasi bila ada sarana/media yang 

baru dari direktorat PAUD

• Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan program TPA.

• Membimbing di bidang administrasi lembaga 

khusus dalam hal pelaporan.

• Membantu memecahkan masalah bila ada 

masalah yang dihadapi pengelola TPA.



Pembinaan
• Pembina TPA oleh sub Dinas PLS atau seksi PAUD di tkt 

kabupaten/kota serta propinsi

• Memberdayakan keberadaan pakar/praktisi/pemerhati di 

bidang TPA melalui Forum PAUD

• Mengkaji dan merumuskan acuan-acuan teknis TPA melalui 

wadah Konsorsium PAUD

• Memfasilitasi adanya networking di bidang PAUD, baik pada 

skala regional, nasional, maupun internasional

• Memfasilitasi peningkatan kualitas staf dan kemampuan 

institusi TPA di daerah.

• Memfasilitasi pengembangan metode dan sarana 

pembelajaran pada TPA

• Meningkatkan jaringan kemitraan

• Memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya program TPA



Administrasi 
• Administrasi Umum

– Formulir pendaftaran calon peserta didik

– Pernyataan orang tua

– Buku induk peserta didik

– Buku daftar hadir untuk pendidik dan pengasuh

– Buku tamu

– Buku agenda

– Buku inventaris barang

– Buku arsip lainnya

• Administrasi Keuangan
– Buku kas/bank

– Buku pengeluaran dan penerimaan uang

– Kartu pembayaran/iuran dari peserta didik

• Administrasi Kegiatan
– Buku program kegiatan harian dan mingguan

– Jadwal kegiatan bermain

– Buku catatan perkembangan anak

– Buku komunikasi/penghubung antara pendidik dan orang tua


