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LAMPIRAN  1 

DAFTAR TERJEMAH 

No. Bab Kutipan Hal

. 

Terjemah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Q.S At- Tahrim 

ayat 66 

 

 

 

 

 

 

 

Q.S Al- Baqarah 

ayat 155 

 Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, 

dan tidak mendurhakai Allâh terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. 

Dan sungguh akan Kami berikan 

cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

LAMPIRAN  2 

INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Kepala Sekolah : 

a. Bagaimana kepala sekolah dan pendidik dalam merancang 

pelaksanaan program parenting di TK Tunas Harapan Desa Sungai 

Karias Kecamatan Amuntai Tengah? 

b. Bagaimana peran Guru dan orang tua dalam pelaksanaan program 

parenting ? 

c. Dari mana sumber dana untuk menunjang pelaksanaan program 

parenting TK Tunas Harapan? 

d. Siapa saja yang bertanggung jawan dalam evalusi program parenting 

TK Tunas Harapan ? 

e. Kapan dilaksakan program parenting beserta evalusi setelah 

pelaksanaan program parenting TK Tunas Harapan? 

f. Apa saja Tujuan dilaksanakan program parenting TK Tunas Harapan? 

2. Pendidik TK Tunas Harapan 

a. Jenis program parenting apa saja yang rutin dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah? 

b. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan program parenting yang 

dilakukan di TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias Kecamatan 

Amuntai Tengah? 

c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program parenting 

dilakukan di TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias Kecamatan 

Amuntai Tengah? 

d. Apakah media yang digunakan dalam pelaksanaan program parenting  

di TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah 
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e. Faktor hambatan dan pendukung yang mempengaruhi dalam evaluasi 

program parenting ? 

f. Bagaimana cara mempertahankan agar program parenting yang 

dilaksanakan dari dahulu bisa bertahan sampai sekarang di TK Tunas 

Harapan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah? 

g. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan program 

parenting dilakukan di TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

Kecamatan Amuntai Tengah? 

3. Orang Tua 

a. Apa saja yang diketahui tentang program parenting yang dilaksanakan 

di TK Tunas Harapan? 

b. Mengapa Bapak/Ibu mengikuti program parenting yang dilaksanakan di 

TK Tunas Harapan? 

c. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah tepat sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam pelaksanaan program parenting ? 

d. Apa saja kendal yang dialami ketika Bapak/Ibu mengikuti program 

parenting di TK Tunas Harapan? 

e. Apa saja manfaat yang Bapak/Ibu dapatkan setelah mengikuti program 

parenting yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan ? 

f. Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan setelah mendapat materi 

program parenting? 

g. Menurut Bapak/ Ibu mengapa program parenting ini harus 

dilaksanakan? 
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LAMPIRAN  3 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati secara langsung lokasi penelitia PAUD Tunas Harapan di Desa 

Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah. 

2. Mengamati bagaimana evaluasi program parenting PAUD Tunas Harapan di 

Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah. 

3. Mengamati langsung bagaimana perencanaan dan  pelaksaan dalam proses 

evaluasi program parenting dalam  melibatkan orang tua TK Tunas Harapan di 

Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah , meliputi : 

a. Metode 

b. Media 

4.  Mengamati secara langsung dana yang digunakan untuk mengundang para 

narasumber dalam pelaksanaan program parenting. 

Pedoman Observasi 

1. Pedoman observasi ini dijadikan panduan selama pelaksanaan observasi. 

2. Pedoman observasi ini bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang terjadi selama pelaksanaan observasi. 

3. Selama observasi berlangsung, peneliti menggunakan alat bantu berupa foto, 

video untuk menyimpan hasil observasi. 

A. Butir Pedoman Observasi 

No. Unsur Observasi Fokus Pengamatan 

1 Kepala Sekolah TK Tunas 

Harapan 

Proses perencanaan program parenting 

TK Tuna Harapan 

2 Pendidik TK Tunas Harapan  Proses penyelenggaraan evaluasi  

program parenting TK Tunas Harapan 

3 Dua orang tua anak TK 

Tunas Harapan 

Proses keterlibatan orang tua dalam 

evaluasi program parenting TK Tunas 

Harapan 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG PELAKSANAAN PROGRAM 

PARENTING) 

 

KODE    : COL.01 

HARI/TANGGAL             : Jum’at 1 April 2022 

TEMPAT                               : TK Tunas Harapan 

OBSERVER              : Nazira Amelia 

 

DESKRIPSI 

Pada hari Jum’at, 1 April 2022 sekitar pukul 08.00 peneliti menyambangi 

sekolah TK Tunas Harapan di  Jl. Bihman Villa No. 85 Kelurahan Sungai 

Karias Kecamatan  Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti 

melakukan observasi di sekolah tersebut. Pada pukul 09.00 acara program 

parenting dimulai, orang tua anak mulai berdatangan ke ruangan yang telah 

disediakan oleh tim pelaksanaan. Pada hari itu pelaksanaan program 

parenting bertema “Cara Melatih Anak  Berpuasa Di Usia Dini”, karena tema 

itu berkaitan dengan penyambutan bulan suci Ramadhan, jadi tim pelaksana 

menentukan tema tersebut. Setelah orang tua sudah berkumpul semuanya 

acara pun dimulai dan dipimpin oleh moderator dan kepala sekolah sebagai 

narasumber. Pada jam 09.30 acara pun dimulai, moderator membuka acara 

tersebut, lalu langsung masuk materi oleh narasumber. Penyampaian materi 

dengan menampilkan PPT di layar agar orang tua bisa melihat langsung dan 

lebih mengerti materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan pada hari 

itu tentang bagaimana orang tua mendidik puasa sejak dini seperti masalah 

puasa untuk anak usia dini walaupun puasanya hanya 1-2 jam karena anak 

bisa ditahap kita kenalkan tentang puasa, mengenalkan kisah-kisah teladan 

para nabi, dan mengajak anak untuk shalat taraweh, shalat dhuha juga agar 

anak tahu tentang shalat tersebut. Setelah penyampaian materi itu waktunya 

tanya jawab dengan para orang tua, ada 1 orang tua yang bertanya tentang 
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materi yang disampaikan oleh kepala sekolah yaitu : 

Orang Tua : Apakah kita memberikan hadia untuk anak selama dia ingin 

berpuasa itu boleh-boleh saja? 

Jawaban dari Bapa Dadi sebagai berikut: 

Untuk memberikan hadiah ketika anak berpuasa itu boleh-boleh saja, akan 

tetapi kita sebagai orang tua tidak boleh berlebihan dalam memberikan 

sesuatu barang atau apapun itu sebab anak nantinya bisa meminta lebih terus 

dan apabila tidak dituruti anak akan ngamuk itu sangat tidak baik juga untuk 

perkembangan anak.  

Setelah pertanyaan orang tua itu terjawab moderator menanyakan lagi ke 

orang tua yang lain apakah ada lagi yang ditanyakan, tapi tidak ada lagi 

pertanyaan dari orang tua yang lain. Setelah itu acara pun selesai dan 

moderator pun menyimpulkan hasil kesimpulkan materi pada hari itu, lalu 

acara pun ditutup oleh moderator dan dilanjutkan rapat orang tua untuk acara 

pasantren ramadhan. Pada rapat hari itu membahas pelaksanaan pasantren 

ramadhan yang dilakukan 3 hari. Anak akan turun ke sekolah untuk 

mengikuti pasantren ramadhan yang dilakukan turun sekolah itu yaitu 

mengajarkan anak puasa dan masukan salah satu orang tua menyarankan 

untuk melaksanakan shalat dhuha, menceritakan kisah-kisah nabi untuk 

mengambil teladan untuk anak. 

Setelah pelaksanaan program parenting dan rapat orang tua dilakukan 

evaluasi program parenting pada pukul 11. 30, lalu yang dibahas pada 

evaluasi itu adalah masalah pelaksanaan program parenting pada hari itu, 

kekurangan dan kendala yang dialami pada pelaksanaan serta masukan untuk 

pelaksanaan kedepannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG PELAKSANAAN PROGRAM 

PARENTING) 

 

KODE    : COL.02 

HARI/TANGGAL             : Jum’at 25 April 2022 

TEMPAT                               : TK Tunas Harapan 

OBSERVER              : Nazira Amelia 

 

DESKIPSI 

Pada hari Jum’at, 25 April 2022 sekitar pukul 08.00 peneliti menyambangi 

sekolah TK Tunas Harapan di  Jl. Bihman Villa No. 85 Kelurahan Sungai 

Karias Kecamatan  Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

peneliti melakukan observasi di sekolah tersebut. Pada pukul 09.00 acara 

program parenting dimulai, orang tua anak mulai berdatangan ke ruangan 

yang telah disediakan oleh tim pelaksanaan. . Pada hari itu pelaksanaan 

program parenting bertema “Mendidik Anak Di Era Digital”, karena tema 

itu berkaitan dengan orang tua yang menghadapi anak-anak yang sering 

melihat lingkungan yang kurang baik untuk perkembangan anak dan anak 

yang sering memakai HP sebagai alat untuk bermain game dan nonton 

youtube, orang takut kalau anak salah lihat yang kurang baik. Pada pukul 

09.30 acara pun dimulai seperti pelaksanaan sebelumnya oleh moderator 

dan narasumbernya oleh kepala sekolah. Materi yang disampaikan oleh 

narasumber berkenaan masalah tugas orang tua itu mempersiapkan anak 

menghadapi zamannya. Sebagai orang tua, apakah sudah mempersiapkan 

anak untuk menghadapi era digital saat ini? Dan era kedepannya?. Setelah 

itu lanjut materi selanjutnya dijelaskan dulu apa era digital, hal-hal yang 

perlu orang tua diperhatikan orang tua, membimbing keseharian genarasi 
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digital dan penggunaan media digital sesuai dengan usi anak dan tahap 

perkembangan anak. Selanjutnya penyampaian materi tentang 32 perilaku 

orang tua yang membuat anak bisa melawan seperti berikut: 

Raja yang tak pernah salah, Berbohong kecil, Banyak mengamcam, 

Mengajari anak untuk membalas, Telivisi sebagai agen pendidikan anak, 

Memberi julukan yang buruk, Menyindir, Mengejek, Menghukum anak 

saat marah, Terpancing emosi, Bebicara tidak tepat sasaran, Menekankan 

pada hal-hal yang salah, Papa mama tidak kompak, Menakuti anak, Selalu 

menuruti pemintaan anak, Terlalu banyak larangan, Ucapan dan tindakan 

tidak sesuai, Hadiah untuk perilaku buruk, Merasa bersalah karena tidak 

bisa memberikan yang terbaik, Campur tangan kakek, nenek, tante dan 

pihak lainnya, Mudah menyerah dan pasrah, Marah yang berlebihan, 

Gengsi untuk menyapa, Merendahkan diri sendiri, Menunda atau 

membatalkan hukuman, Menghukum secara fisik, Kakak harus selalu 

mengalah, Saling melempar tanggung jawab, Paling benar dan paling tahu 

segalanya, Suka membandingkan, Mengungkit kesalahan masa lalu. Semua 

itu disampaikan oleh bapa Dadi kepada orang tua agar orang tua tahu 

apakah selama ini ada yang salah mereka didik kepada anaknya sehingga 

anaknya berperilaku mencerminkan sikap yang telah dijelaskan dimateri. 

Setelah penyampaikan materi dilanjutkan sesi tanya jawab, akan  tetapi saat 

itu tidak ada pertanyaan. Respon orang tua kurang aktif, setelah dipancing 

beberapa kali apakah ada di tanyakan, akhirnya ada satu orang tua yang 

bertanya tentang: 

Bagaimanaa seorang anak yang susah makan, apakah kita sebagai orang tua 

berbohong untuk anak menjadi makan? 

Berdasarkan jawaban yang dijawab oleh kepala sekolah TK Tunas Harapan 

sebagai berikut :Solusi nya adalah coba sajikan makanan dalam porsi kecil 

dulu, setelah itu coba variasi akan makanan itu, sajikan dengan menarik 

buat suasana makana menjadi menyenangkan coba libatkan anak anda 

untuk menyiapkan makanan dan yang terakhir hindari memberi eming 

eming penutup sebagai hadiah. 
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Setelah pertanyaan orang tua itu terjawab moderator menanyakan lagi ke 

orang tua yang lain apakah ada lagi yang ditanyakan, tapi tidak ada lagi 

pertanyaan dari orang tua yang lain. Setelah itu acara pun selesai dan 

moderator pun menyimpulkan hasil kesimpulkan materi pada hari itu, lalu 

acara pun ditutup oleh moderator. 

Setelah pelaksanaan program parenting dan rapat orang tua dilakukan 

evaluasi program parenting pada pukul 11. 30, lalu yang dibahas pada 

evaluasi itu adalah masalah pelaksanaan program parenting pada hari itu, 

kekurangan dan kendala yang dialami pada pelaksanaan serta masukan 

untuk pelaksanaan kedepannya 

Terkait dengan hal tersebut, terdapat 2 jenis evaluasi yang dilakukan TK 

Tunas Harapan meliputi evaluasi proses dan evaluasi akhir pelaksanaan 

parenting. Evaluasi yang dilakukan dengan cara menilai dan melihat secara 

langsung keaktifan orang tua dalam mengikuti pelaksanaan program 

parenting dan melihat apa saja kendala yang dihadapi pada saat 

pelaksanaan program parenting, evaluasi tersebut yang bertujuan agar dapat 

meningkatkan pelaksanaan program parenting yang akan datang beserta 

bagaimana implementasi setelah pelaksanaan program parenting dilakukan. 

Terkait dengan evaluasi yang dilakukan  maka berikut adalah hasil dengan 

kepala sekolah TK Tunas Harapan dan pendidik serta orang tua yang 

mengikuti program parenting. 
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LAMPIRAN  4 

CATATAN WAWANCARA 

(KEPALA SEKOLAH) 

 

KODE    : CWKS.01 

HARI, TANGGAL  :  Jum’at, 1 April 2022 

JAM     : 09.30 WITA 

TEMPAT    : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias  

INTERVIEWE   : Kepala Sekolah 

INTERVIEWER    : Peneliti (Nazira Amelia)  

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana kepala sekolah dan 

pendidik dalam merancang 

pelaksanaan program parenting di 

TK Tunas Harapan Desa Sungai 

Karias Kecamatan Amuntai 

Tengah? 

1. Sebelum awal ajaran dimulai kami 

selaku pendidik dan kependidikan 

TK Tunas Harapan pasti akan 

mengadakan pemberitahuan di 

awal bahwa nanti sekolah dengan 

rutin mengadadakan pertemuan 

dengan orang tua sekaligus 

pelaksanaan program parenting 

setiap 2 bulan 1 kali dengan tema 

sesuai dengan kebutuhan orang tua, 

kami berharapa orang tua bisa 

bekerja sama dengan pengelola TK 

Tunas Harapan dengn baik. Kami 

juga menyampaikan masalah 

tujuan diadakannya program ini. 

Setelah memberitahu kepada orang 
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tua, kami selaku pengelola dan 

pendidik TK Tunas Harapan 

mengadakan rancangan 

pelaksanaan program parenting dan 

membentuk panitia pelaksanaan 

serta menentukan tema sesuai 

dengan kebutuhan orang tua dan 

pendidik, dengan melakukan rapat 

antar pendidik dan pengelola 

sekolah. Setelah kami selesai 

melakukan tahapan persiapan 

untuk pelaksanaan program 

parenting, pelaksana akan 

menentukan tempat, waktu serta 

pameteri yang akan di undang 

untuk mengisi materi pada 

pelaksanaan program parenting 

2. Bagaimana peran Guru dan orang 

tua dalam pelaksanaan program 

parenting ? 

 

2. Guru di TK Tunas Harapan 

sebelum pelaksanaan program 

parenting, akan membentuk panitia 

selanjutnya menentukan tema dan 

pamateri yang akan mengisi acara 

program parenting. setelah sudah 

selesai dalam hal rancangan kami 

akan memberitahu kepada orang 

tua lewat undangan 1 hari sebelum 

palaksanaan program parenting 

dilaksanakan. Pada saat pendemi 

Covid-19, kami mengadakan 

pemberitahuan lewat group WA 

dan kami suruh pilih waktunya ada 
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2 yaitu pada pagi hari pukul 09.00-

11.00 dan siang pukul 14.00-15.30. 

Untuk yang datang dalam program 

parenting ini kebanyakan ibu-ibu 

,untuk bapak-bapak 3 orang saja 

3. Dari mana sumber dana untuk 

menunjang pelaksanaan program 

parenting TK Tunas Harapan? 

3. Untuk dana kami ada dari iuran 

anak-anak dan ada bantuan dari 

pamerintah setiap semester yaitu 

dari BOP( Bantuan Operasional 

Pemerintah) serta dari dana APBN 

4. Siapa saja yang bertanggung jawan 

dalam evalusi program parenting 

TK Tunas Harapan ? 

 

4. Tentu saja yang bertanggung jawab 

adalah kepala sekolah TK Tunas 

Harapan serta pendidik serta 

kependidikan yang ada di TK 

Tunas Harapan. 

5. Kapan dilaksakan program 

parenting beserta evalusi setelah 

pelaksanaan program parenting TK 

Tunas Harapan? 

5. Untuk pelaksanaan program 

parenting itu biasanya 2 bulan 1 

kali. Evalusi program parenting 

kami lakukan setelah pelaksanaan 

program parenting. 

6. Apa saja Tujuan dilaksanakan 

program parenting TK Tunas 

Harapan? 

6. Untuk tujuan dilaksanakan 

program parenting di TK Tunas 

Harapan sebagai berikut : 

a. Agar ada keselarasan antara 

pendidikan di rumah dan di sekolah 

b. Agar orang tua akan lebih 

mengetahui lebih luas lagi cara 

mendidik anak dengan sesuai 

perkembangan, dan tugas-tugas 

guru di sekolah itu akan terbantu di 
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rumah karena waktu anak itu lebih 

banyak di rumah dari pada di 

sekolah jadi pendidikan di rumah 

itu sangat berpengruh besar untuk 

perkembangan anak. 

 

 

Amuntai, 4 November 2022 

Mengetahui  

                                                            

Dadi, S.Pd. Aud. MM 
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CATATAN WAWANCARA 

(GURU KELAS) 

 

KODE    : CWGK.01 

HARI, TANGGAL  :  Jum’at, 1 April 2022 

JAM     : 10.00 WITA 

TEMPAT    : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias  

INTERVIEWE   : Guru Kelas/Pendidik 

INTERVIEWER    : Peneliti (Nazira Amelia) 

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Jenis program parenting apa saja 

yang rutin dilaksanakan di TK 

Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

Kecamatan Amuntai Tengah? 

1. Biasanya jenis program parenting 

di TK Tunas Harapan ini seperti 

pola pengasuhan anak kesehatan 

2. Bagaimana strategi dalam 

pelaksanaan program parenting 

yang dilakukan di TK Tunas 

Harapan Desa Sungai Karias 

Kecamatan Amuntai Tengah? 

2. Strateginya dengan cara 

mengundang orang tua setiap 2 

bulan 1 kali untuk mengikuti 

program parenting di TK Tunas 

Harapan, bisa juga dengan 

mendatangkan para narasumber 

yang berpengalaman dan  

menggunakan mencari materi yang 

menarik untuk diambil sebagai 

tema dalam program parenting.  

3. Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan program 

parenting dilakukan di TK Tunas 

3. Biasanya bersamaan dengan orang 

tua yang bekerja, jadi masih ada 

orang tua yang tidak datang untuk 
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Harapan Desa Sungai Karias 

Kecamatan Amuntai Tengah? 

mengikuti program parenting, 

masih ada orang tua yang 

menganggap bahwa program 

parenting ini tidak apa-apa kalau 

tidak diikuti.  Serta masih 

kurangnya kesadaran setiap orang 

tua. 

4. Apakah media yang digunakan 

dalam pelaksanaan program 

parenting  di TK Tunas Harapan 

Desa Sungai Karias Kecamatan 

Amuntai Tengah Tunas Harapan 

Desa Sungai Karias Kecamatan 

Amuntai Tengah? 

4. Media yang kami gunakan ialah 

memakai proyektor, kami disana 

mengambarkan lebih jelas oleh 

para narasumber agar orang tua 

bisa lebih memahami lebih dengan 

cara ditampilkan gambar-gambar 

yang berkaitan dengan materi 

5. Faktor hambatan dan pendukung 

yang mempengaruhi dalam 

evaluasi program parenting ? 

5. Untuk penghambatkan bisa dari 

orang tua yang banyak tidak 

bertanya seperti dibicarakan 

dibelakang tidak langsung ke kami 

sebagai pelaksana, faktor 

pendukungnya materi yang banyak 

dan menarik, mungkin setelah 

dipancing-pancingdan kami kasih 

arahan orang tua  pun mulai ada 

yang bertanya. 

6. Bagaimana cara mempertahankan 

agar program parenting yang 

dilaksanakan dari dahulu bisa 

bertahan sampai sekarang di TK 

Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

Kecamatan Amuntai Tengah? 

6. Mungkin kami perbaiki lagi dari 

komunikasi dengan orang tua, kami 

kasih pengertian-pengertian 

pentingnya parenting itu terhadap 

orang tua.setelah itu kami pecah 

masalah apa yang diinginkan bisa 
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disampaikan cari solusi sama-sama 

7. Bagaimana keterlibatan orang tua 

dalam pelaksanaan program 

parenting dilakukan di TK Tunas 

Harapan Desa Sungai Karias 

Kecamatan Amuntai Tengah? 

7. Untuk kerterlibatan orang tua 

dalam program parenting ini sudah 

mencapai 90% orang tua 

mendukung, mungkin sisanya yang 

tidak datang itu dengan alasan 

pekerjaan itu saja, tapi mereka 

yang tidak datang itu tetap bertanya 

di group WA tentang hasil program 

parenting pada hari itu, kami pun 

pasti menyimpulkan di group WA 

tersebut. 

8. Bagaimana evaluasi program 

parenting di TK Tunas Harapan 

Desa Sungai Karias Kecamatan 

Amuntai Tengah? 

8. Evaluasinya kami ambil setiap 

selesai melaksanakan program 

parenting, kami simpulkan setelah 

itu kami adakan evaluasi yang 

melibatakan orang tua juga. 

Evaluasi itu membahas bagaimana 

kedepannya dalam pelaksanaan 

program parenting, keputusan apa 

saja yang ingin disampaikan. 

 

Amuntai, 4 November 2022 

Mengetahui,

 

       Ririn Ajarini, S. Pd 
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CATATAN WAWANCARA 

(ORANG TUA) 

 

KODE    : CWOT.01 

HARI, TANGGAL  :  Rabu, 25 Mei 2022. 

JAM     : 09.30 WITA 

TEMPAT    : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias  

INTERVIEWE   : Orang Tua (Ibu Azizah) 

INTERVIEWER    : Peneliti (Nazira Amelia) 

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja yang diketahui tentang 

program parenting yang 

dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan? 

Program parenting ini pertemuan wali 

murid yang dilaksanakan 2 bulan 1 

kali, bila darurat bisa dilaksankan 1 

bulan 1 kali biar orang tahu tentang 

perkembangan anaknya disekolah. 

2. Mengapa Bapak/Ibu mengikuti 

program parenting yang 

dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan? 

Karena program parenting ini sangat 

bermanfaat untuk kami sebagi orang 

tua untuk mengetahui perkembangan 

anak lewat guru-gurunya, nanti kita 

sebagai orang mendapat pengalaman 

baru juga dalam hal mendidik anak, 

wawasan pun menjadi lebih luas. 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah 

tepat sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam pelaksanaan 

program parenting ? 

Sangat sesuai, karena dari program 

parenting kami banyak menemukan 

ilmu-ilmu baru tentan tumbuh 

kembang anak apakah sudah sesuai 

ataupun belum 
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4. Apa saja kendal yang dialami 

ketika Bapak/Ibu mengikuti 

program parenting di TK Tunas 

Harapan? 

 

 

Untuk kendalanya tidak ada, baik-baik 

saja untuk saya  malah sangat 

bermanfaat paling untuk masalah 

waktu saja. Karena bisa ada kesibukan 

di rumah jadi saya tidak bisa hadir 

tetapi nanti ada pihak sekolah 

menyampaikan hasil rapat itu lewat 

media sosial. 

5. Apa saja manfaat yang Bapak/Ibu 

dapatkan setelah mengikuti 

program parenting yang 

dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan? 

Manfaatnya saya mendapatkan ilmu 

baru tentang perkembangan anak, 

misalnya tentang pengasuhan anak itu 

perlu ada ilmu-ilmu dan dari buku-

buku, karena pengasuhan itu tidak 

hanya dari kata-kata saja, pengalaman 

baru, bisa menjalin komunikasi 

dengan orang tua anak yang lain. 

6. Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu 

dapatkan setelah mendapat materi 

program parenting? 

Terkadang anak itu lebih cenderung 

lebih nurut sama gurunya dari pada 

dengan  kami sebagai orang tua, jadi 

kami sebagai orang tua harus extra 

sabar dalam mengahadapi sifat anak 

seperti itu, setelah kami beri terapkan 

ilmu-ilmu yang kami dapatkan itu 

alhamdulillah anak bisa lebih nurut 

dan bisa kami arahkan lagi. 

7. Menurut Bapak/ Ibu mengapa 

program parenting ini harus 

dilaksanakan? 

7. Karena agar kami sebagai 

orang tua tahu cara mendidik anak 

dengan sesuai perkembangannya, agar 

bisa menjalin komunikasi yang baik 
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dengan guru serta kerja sama yang 

baik untuk perkembangan anak 

kedepannya. Kami sebgai orang tua 

bisa mengetahui seperti ini kah cara 

mendidik anak yang sesuai dengan 

sabar. 
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CATATAN WAWANCARA 

(ORANG TUA) 

 

KODE    : CWOT.02 

HARI, TANGGAL  :  Rabu, 25 Mei 2022. 

JAM     : 09.30 WITA 

TEMPAT    : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

INTERVIEWE   : Orang Tua (Ibu Khairunnisa) 

INTERVIEWER    : Peneliti (Nazira Amelia) 

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja yang diketahui tentang 

program parenting yang 

dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan? 

1. Program itu kami sebagai orang 

melakukan seperti pertemuan orang 

tua, seminar juga bisa yang 

diadakan oleh pihak sekolah 2 

bulan 1kali. 

2. Mengapa Bapak/Ibu mengikuti 

program parenting yang 

dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan? 

2. Agar saya sebagai orang tua tahu 

ilmu-ilmu baru tentang cara 

mendidik anak dengan sesuai 

dengan perkembangan anak jadi 

saya ikut program parenting yang 

dilaksankan TK Tunas Harapan. 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah 

tepat sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam pelaksanaan 

3. Sudah cukup sesuai, tetapi saya 

berharap agar pelaksanaan ini akan 

terus dilaksanakan dan semakin 
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program parenting ? baik dari sebelumnya. 

4. Apa saja kendal yang dialami 

ketika Bapak/Ibu mengikuti 

program parenting di TK Tunas 

Harapan? 

4. Kendala waktu karena bisa juga 

bersamaan dengan saya bekerja 

jadi saya bisa tidak ikut hadir, 

tetapi dari pihak sekolah bisa 

menyimpulkan di group WA. 

5. Apa saja manfaat yang Bapak/Ibu 

dapatkan setelah mengikuti 

program parenting yang 

dilaksanakan di TK Tunas 

Harapan? 

5. Manfaat yang saya peroleh yaitu 

kami sebagai orang tua bisa 

mengenal orang tua yang lain dan 

berbagi pengalaman sesama orang 

tua, pengetahuan kami bertambah 

dan lebih luas. 

6. Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu 

dapatkan setelah mendapat materi 

program parenting? 

6. Perubahannya yang saya dapatkan 

seperti saya lebih mengetahui 

bagaimana tumbuh kembang anah, 

cara asuh anak sesuai dengan 

perkembangannya, saya lebih sabar 

lagi dalam menghadapi anak. 

7. Menurut Bapak/ Ibu mengapa 

program parenting ini harus 

dilaksanakan? 

7. Karena itu penting untuk menjalin 

komunikasi dan kerja sama yang 

baik antar sekolah dan orang tua. 
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LAMPIRAN 5 

CATATAN DOKUMENTASI 

(ARSIP) 

KODE   : CDA.01 

TEMPAT  : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

 

Identitas Sekolah 

1 Nomor Statistik Sekolah (NSS) - 

2 Nomor Identitas Sekolah - 

3 Nomor Pokok Sekolah Nasional 

(NPSN) 

69948578 

4 Nama Sekolah TK Tunas Harapan 

 Alamat  Jl. Bihman Villa No. 85 

 Provinsi Kalimantan Selatan 

 Kabupaten/Kota Hulu Sungai Utara 

 Kecamatan Amuntai Tengah 

 Desa/Kelurahan Sungai Karias 

 Daerah Amuntai 

 Jalan Jl. Bihman Villa  

 Kode Pos 71418 

 Nomor Telpon/Nomor Fax 085251110099 
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 Email Rumpin.tunasharapan@gmail.com 

 

5 Sekolah Dibuka Tahun, 

Sk/No/Tgl 

1 Agustus 2006 

6 Bentuk Sekolah Yayasan  

7 Status Sekolah Swasta 

8 Waktu Penyelenggaraan Pagi, Senin-Sabtu 

9 Nama Kepala Sekolah Dadi, S.Pd.I AUD, MM 

 Pendidikan Terakhir S2 Pendidikan  

10 SK Terakhir Status Swasta  

11 Akriditasi B 

12 Nama Operator Nadia Olfah 

13 SK Izin Operasional 795 Tahun 2020 

14 Tanggal SK Izin Operasional 02/09/20 

15 SK Pendirian Sekolah 425/1198.A-2/DISDIK/2014 

16 Tanggal SK Pendirian Sekolah 08/08/14 

 

 

 

 

mailto:Rumpin.tunasharapan@gmail.com
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CATATAN DOKUMENTASI 

(ARSIP) 

KODE   : CDA.02 

TEMPAT  : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

 

  Visi, Misi Dan Moto TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias Sebagai 

Berikut : 

A. Visi Sekolah 

 Mengembangkan Tunas Harapan Yang  Sehat, Cerdas, Ceria Beriman dan 

Bertaqwa. 

B. Misi Sekolah 

1. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak. 

2. Menerapkan program pembelajaran yang bernuansa agamis dan sesuai 

prinsip pembelajaran Anak Usia Dini. 

3. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. 

4. Meningkatkan kerja sama dengan warga sekolah serta pihak yang terkait. 

C. Moto 

 Moto TK Tunas Harapan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara 

1. Komitmen 

2. Komunikasi 

3. Keterbukaan  

4. Kerjasama 
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5. Kerja Keras 

6. Kekeluargaan 

7. Keiklasan. 

 

D. Kegiatan Pendidikan dan Ciri Khas TK Tunas Harapan 

Sekolah TK Tunas Harapan adalah  salah satu sekolah yang menggunkan 

program pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari Science, Technology, 

Engineering, Art dan Mathematic, sebelum melakukan pembelajaran STEAM 

pendidik melakukan pelatihan dulu  sekolah  Alam Pelopor  di Bandung  selama 1 

minggu, setelah dari situlah sekolah ini menerapkan pembelajarann STEAM. TK 

Tunas Harapan menggunakan  kurikulum 2013. Sekolah ini lebih menggunakan 

media dari lingkungan seperti dari kardus, botol plastik bekas, kertas koran dan 

barang bekas lainnya. Dari segi agama sekolah ini melakukan tahfiz surah-surah 

pendek, hadits-hadits dengan cara mengundang guru mengaji metode tilawati 

setiap hari sabtu.  

TK Tunas Harapan menggunakan beberapa sentra seperti ruang sentra 

balok, ruang sentra persiapan, ruang sentra alam, ruang sentra peran, ruang sentra 

komputer, ruang sentra karya, sentra panggung.  

Peserta didik di sekolah TK Tunas Harapan  ini rata-rata yang ekonominya 

kelas menengah ke bawah, karena TK ini dari awal pembangunan sifatnya sosial 

untuk membantu masyarakat yang tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak 

bisa mensekolahkan anak mereka di TK Tunas Harapan dengan bantuan sosial 

dari lembaga tersebut. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(ARSIP) 

KODE   : CDA.03 

TEMPAT  : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

 

No. Bangunan, Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

2 Ruang Guru 1 Baik 

3 Perpustakaan  1 Baik 

4 Lapangan  1 Baik 

5 Wc siswa 2 Baik 

6 Wc Guru 2 Baik 

7 Ruang UKS 2 Baik 

8 Senta Panggung 1 Baik 

9 Ruang Sentra Balok 1 Baik 

10 Ruang Sentra Persiapan 1 Baik 

11 Ruang Sentra Alam 1 Baik 

12 Ruang Sentra Peran 1 Baik 

13 Ruang Sentra Komputer 1 Baik 

14 Ruang Sentra Karya 1 Baik 
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15 Permainan Wahana Anak 10 Baik 

16 Pendopo  1 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

CATATAN DOKUMENTASI 

(ARSIP) 

KODE   : CDA.04 

TEMPAT  : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

 

No Nama L/

P 

Tanggal 

Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan 

1 Dadi L 14 April 

1977 

S-1 Kepala 

Sekolah 

2 Norminawati, S. Pd P 02 Mei 

1990 

S-1 Guru 

Kelas 

 

 

3 Muti’ah, S. Pd P 14 Juli 

1991 

S-1 Guru 

Kelas 

4 Ririn Ajarini, S. Pd P 02 Maret 

1982 

S-1 Guru 

Kelas 

5 Nur Mukminatin, S. Pd P 16 Juli 

1989 

S-1 Guru 

Kelas 

6 Devi Wati, S. Pd P  S-1 Guru kelas 

(KB) 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(ARSIP) 

KODE   : CDA.05 

TEMPAT  : TK Tunas Harapan Desa Sungai Karias 

 

No. Kelompok Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Kelompok Bermain 4 6 10 

2 Kelompok A 5 6 11 

3 Kelompok B 11 6 17 

Jumlah 20 18 38 
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LAMPIRAN 6 

SURAT PERNYATAAN 

 

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING 
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SURAT KETERANGAN SEMINAR PROPOSAL 
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SURAT IZIN RISET 
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SURAT IZIN DINAS PENDIDIKAN HULU SUNGAI UTARA
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SURAT SELESAI RISET 
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LAMPIRAN 7 

CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 
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Foto Saran Dan Prasarana TK Tunas Harapan 
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Foto Kegiatan Makan Bersama 

 Anak dan Orang Tua 



186 
 

  

  

  

Foto Kegiatan Program Parenting 

dan Pertemuan Orang Tua 



187 
 

 

 

 

 

Foto Wawancara Dengan Kepala Sekolah, Pendidik  

Dan Orang Tua 
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Foto Penyerahan Kenang-Kenangan 

Kepada Pihak TK TUNAS HARAPAN 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Nama   : Nazira Amelia 

Tempat, Tanggal Lahir   : Harusan, 20 Juni 2000 

Golongan Darah    : B 

Agama     : Islam 

Jenis Kelamin     : Perempuan 

Kebangsaan     : Indonesia 

Alamat                                                 : Harusan Rt.II No.013 Kecamatan Amuntai 

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Pendidikan    : TK Sulamun Najah  

        MI Harusan Telaga 

        MTsN  5 HSU 

        MAN 1 HSU 

Pengalaman Organisasi   : - 

Karya Ilmiah    : - 

Nama Orang Tua    : Fikry Jumberi dan Rasyidah 

Anak ke- dari-    : 5 dari 6 bersaudara 

Motto      : - 

 


