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BAB 

 2 

PEMAHAMAN TERHADAP  

TEMPAT PENITIPAN ANAK USIA DINI 

 

Pada Bab 2—Pemahaman Terhadap ―Tempat Penitipan Anak Usia Dini‖ 

akan dijabarkan Pengertian, Pemahaman Proyek Sejenis, dan pada akhirnya 

Spesifikasi Umum. Pengertian berisi tentang pemahaman terhadap Tempat 

Penitipan Anak Usia Dini. Pemahaman Proyek Sejenis akan menguraikan tentang 

contoh proyek sejenis yang terdapat di Bali. Spesifikasi umum merupakan sintesa 

dari pengertian, dan pemahaman proyek sejenis. Kerangka pikir pada Bab 2 dapat 

dilihat pada gambar 2.1 
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2.1 PEMAHAMAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan 

orang lain untuk dapat  membantu mengembangkan kemampuanya, karena anak 

lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat 

mencapai taraf  kemanusiaan yang normal. Papalia dan Old (dalam Akbar, 2001: 3) 

membagi masa kanak–kanak dalam lima tahap yaitu 1) masa prenatal yaitu diawali 

dari masa konsepsi sampai masa lahir, 2) masa bayi dan tatih yaitu saat usia 18 

bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi, diatas usia 18 bulan sampai 

dengan tiga tahun merupakan masa tatih. Saat masa tatih inilah, anak–anak menuju 

pada penguasaan bahasa dan motorik serta kemandirian, 3) masa kanak–kanak awal 

yaitu tentang rentang usia 3–6 tahun, 4) masa kanak– kanak kedua yaitu usia 6–12 

tahun, dikenal pula sebagai masa sekolah dan 5) masa remaja yaitu rentang usia 12–

18 tahun. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20 tahun 

2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Dari definisi yang terpapar diatas, usia 0-6 tahun 

dapat disimpulkan sebagai tahun-tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini, baik dari segi fisik maupun mental. 
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2.1.2 Karakteristik Anak Usia Dini 

Periode pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini sering disebut 

dengan istilah ―golden age‖ atau periode emas. Pada periode emas ini hampir 

seluruh potensi anak mengalami kepekaan untuk tumbuh dan berkembang secara 

cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tentunya tidak sama hal ini dikarenakan 

setiap individu dari anak tersebut  memiliki perkembangan yang berbeda. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya membutuhkan stimulasi yang 

intensif dan juga baik. Apabila anak diberikan stimulasi secara intensif dan baik 

dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangannya 

dengan baik. 

Potensi yang terdapat pada anak cenderung belum mampu di kembangkan 

pada masa kanak-kanak, karena mereka lebih senang bermain pada saat yang 

bersamaan, ingin menang sendiri dan sering mengubah aturan main untuk 

kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya pendidikan 

untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik 

maupun perkembangan psikis. Potensi anak  sangat penting untuk dikembangkan. 

Potensi-potensi tersebut meliputi kognitif, bahasa, sosioemosional, kemampuan 

fisik dan lain sebagainya. 

Usia dini merupakan periode emas, merupakan suatu periode ketika anak 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada usia ini anak paling 

peka dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak pada periode 

ini juga sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari anak sering bertanya tentang apa 

yang mereka lihat. Apabila pertanyaan anak belum terjawab, maka mereka akan  

terus bertanya sampai anak mengetahui maksudnya.  

Karakteristik anak usia dini menurut  (Rahman, 2002: 43-44) dikategorikan 

sebagai berikut: 

 

A. Periode Usia 0–1 tahun 

Perkembangan fisik pada masa bayi mengalami pertumbuhan yang paling 

cepat dibanding dengan usia selanjutnya karena kemampuan dan keterampilan 

dasar dipelajari pada periode usia ini. Kemampuan dan keterampilan dasar tersebut 

merupakan modal bagi anak untuk proses melanjutkan ke proses perkembangan 

selanjutnya. Karakteristik anak periode usia bayi dapat digolongkan sebagai 
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berikut: 1) keterampilan motorik yang terdiri dari berguling, merangkak, duduk, 

berdiri dan berjalan, 2) keterampilan dalam kepekaan panca indera yaitu anak 

melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan 

memasukkan setiap benda ke mulut, 3) komunikasi sosial anak yaitu komunikasi 

dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan non verbal 

bayi. 

 

B. Periode Usia 2–3 tahun 

Pada periode usia ini anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat pada 

perkembangan fisiknya. Karakteristik yang dilalui oleh anak usia 2-3 tahun dapat 

digolongkan sebagai berikut: 1) anak sangat aktif untuk mengeksplorasi benda-

benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda yang 

ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif, 2) anak mulai belajar 

mengembangkan kemampuan berbahasa yaitu dengan berceloteh. Anak belajar 

berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi 

hati dan pikiran, 3) anak belajar mengembangkan emosi yang timbul didasarkan 

pada faktor lingkungan karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. 

 

C. Periode usia 4–6 tahun 

Anak pada usia ini kebanyakan sudah memasuki Taman Kanak-kanak. 

Karakteristik anak 4-6 tahun adalah: 1) perkembangan fisik, anak sangat aktif 

dalam berbagai kegiatan sehingga dapat membantu mengembangkan otot-otot anak, 

2) perkembangan bahasa semakin baik anak mampu memahami pembicaraan orang 

lain dan mampu mengungkapkan pikirannya, 3) perkembangan kognitif (daya pikir) 

sangat pesat ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak yang tinggi terhadap 

lingkungan sekitarnya. Anak sering bertanya tentang apa yang dilihatnya, 4) bentuk 

permainan anak masih bersifat individu walaupun dilakukan anak secara bersama-

sama. 

Dilihat dari perkembangan kognitif yang tertera sesuai periode diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak usia dini berada pada tahap pra 

operasional. Anak mulai proses berpikir yang lebih jelas dan menyimpulkan sebuah 

benda atau kejadian walaupun itu semua berada di luar pandangan, pendengaran, 

atau jangkauan tangannya. Anak mampu mempertimbangkan tentang besar, jumlah, 
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bentuk dan benda-benda melalui pengalaman konkrit. Kemampuan berfikir ini 

berada saat anak sedang dalam masa bermain. 

 

2.1.3. Perkembangan Anak Usia Dini 

A. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. 

Perkembangan fisik Anak Usia Dini mencakup 4 aspek yaitu: 1) System saraf, yang 

sangat berkaitan dengan perkembangan kecerdasan dan emosi, 2) otot-otot yang 

mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, 3) kalenjar 

endokrin yang menyebabkan pola-pola tingkah laku baru, 4) struktur tubuh yang 

meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi tubuh. Pada Anak Usia Dini, 

perkembangan fisik yang terjadi adalah berupa penyempurnaan dan perkembangan 

otak dan sistem syaraf sehingga anak usia dini memiliki sistem sensorik yang lebih 

matang dan koordinasi motorik yang lebih terkendali. Proses penyempurnaan ini 

memiliki urutan-urutan dalam tahapanya, koordinasi tangan dan mata baru tuntas 

pada usia 4 tahun, dan sistem yang berkaitan dengan pemusatan perhatian baru 

sempurna sekitar akhir masa anak-anak, yaitu pada 6 tahun sampai pubertas 

(Tanner, 1978 dalam Santrock, 1995). 

Seiring dengan perkembangan fisik, meningkat pula perkembangan motorik, 

yaitu berupa peningkatan kinerja kemampuan yang berkaitan dengan kinerja otot 

dan kalenjar. Kemampuan motorik terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan motorik 

kasar, dan kemampuan motorik halus. Motorik kasar  terkait dengan kemampuan 

fisik meliputi: 1) berjalan dengan indikator berjalan turun/naik tangga dengan 

menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki, 2) 

berlari, dengan indikator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari, berbelok ke 

kanan/kiri tanpa kesulitan dan mampu berhenti dengan mudah, 3) melompat, 

dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang dan ke samping, 4) 

memanjat, memanjat naik/turun tangga dan memanjat pohon. Motorik Halus 

mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan 

otot dalam bentuk koordinasi, ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan 

tangan dan jari jemari (Curtis,1998; Hurlock,1957 dalam Yusuf 2002). 
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Jadi, dari pembahasan diatas, perkembangan fisik pada Anak Usia Dini 

ditandai dengan berkembangnya kualitas fisik, baik fisik kasar maupun halus. Hal 

ini dapat membuat anak melakukan aktivitasnya secara lebih terkendali dan matang 

serta dapat memperluas jangkauannya sehingga anak dapat lebih mengeksplorasi 

lingkungannya. 

 

B. Perkembangan Sosial Emosional 

Perkembangan sosial umumnya pada Anak Usia Dini memiliki kaitan yang 

cukup erat dengan aspek emosional. Aspek emosi ini terkait dengan pemahaman 

anak terhadap dirinya, hubungan dengan orang lain, seperti pengasuh dan teman 

sepermainan, serta kegiatan bermain, karena dalam aktivitas bermain ini anak 

berinterkasi dengan teman-teman sebayanya (Santrock, 1995). 

Baik dengan temanya ataupun sendirian , dengan bermain anak dapat belajar 

untuk mengendalikan gerak tubuhnya, sekaligus mempelajari keahlian atau 

kemampuan baru. Hetherington dan Parke (dalam Desmita, 2005) menyebutkan 

bahwa permainan memiliki tiga fungsi utama , yakni : 1) Fungsi Kognitif dengan 

mengeksplorasi lingkungannya, mempelajari objek-objek yang ada di sekitarnya, 

serta belajar menghadapi masalah, 2) Fungsi Sosial khususnya melalui bermain 

fantasi, anak belajar memahami (posisi,perasaan, dan pikiran) orang lain dan peran 

yang akan dilakukanya saat dewasa nanti, 3) Fungsi Emosi, anak belajar mengatasi 

kegelisahan, gejolak emosi, dan konflik batin yang dialaminya.   

Jadi, dapat disimpulkan pada pembahasan diatas bahwa Anak Pada Usia 

Dini memiliki gambaran mengenai reaksi sosial emosional yang timbul pada 

dirinya sendiri dan melakukan proses pengembangan dengan berinteraksi dengan 

orang–orang di sekelilingnya, dengan ini Anak Usia Dini pun secara tidak langsung 

memiliki keterikatan dengan orang- orang di sekelilingnya, seperti pengasuh dan 

teman sepermainan. Kegiatan bermain dilakukan anak secara sendirian atau 

kelompok, dan dengan bentuk permainan yang lebih bersifat fisik, keterampilan, 

ataupun emosi. 

 

C. Perkembangan Kognitif  

Perkembangan kognitif  Piaget teori Piaget menyatakan bahwa anak secara 

aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui empat tahap 
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perkembangan kognitif. Dua proses mendasari perkembangan tersebut: organisasi 

dan adaptasi. Jean Piaget yang merintis penelitian perkembangan koginisi 

sepanjang masa kehidupan individu. Ada beberapa istilah dalam teori ini: 1) 

Organisasi mengacu pada sifat dasar struktur mental untuk mengeksplorasi dan 

memahami dunia. Piaget mempersepsikan pikiran bersifat terstruktur atau 

terorganisasi yang kompleksitasnya terintegrasi, 2) Skema adalah tingkatan berpikir 

yang paling sederhana. Skema merujuk kepada potensi yang ada dalam diri 

manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu, 3)  Adaptasi merupakan 

satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk 

disesuaikan dengan sekitarnya. Asimilasi proses memanipulasi dunia luar dengan 

cara membuatnya menjadi serupa dengan diri organisme tersebut; Dengan cara 

mengambil sesuatu dari dunia luar & mencocokannya ke dalam struktur yang sudah 

ada, 4) Akomodasi suatu adaptasi dengan cara memodifikasi diri organisme 

tersebut sehingga menjadi lebih menyukai lingkungannya. Ketika seseorang 

mengakomodasi sesuatu, mereka mengubah diri mereka sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan eksternal (Santrock, 2007). 

Ada 2 tahap Perkembangan Kognitif terkait dengan Anak Usia Dini menurut 

Piaget, yaitu :1) Sensori-motorik, Tahap ini dimulai sejak usia 0-2 tahun. Ciri-

cirinya: Dunianya terbatas pada saat sekarang, Belum mengenal bahasa, belum 

memiliki pikiran pada masa-masa awal, dan Belum mampu memahami realitas 

objektif, 2) Pra-operasional Dimulai sejak usia 2-7 tahun. Ciri-cirinya: Pikirannya 

bersifat egosentris, pemikirannya didominasi oleh persepsi, intuisinya lebih 

mendominasi dari pada pikiran logisnya (Santrock, 2007). 

Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa, perkembangan kognitif 

pada usia dini merupakan tahap transisi dan kognisi yang masih sederhana ke 

kognisi yang lebih kompleks. 

Dari berbagai uraian yang tertera diatas dapat dilihat bahwa, Perkembangan 

anak  tersebut  terjadi pada suatu urutan yang berlangsung dalam periode yang 

bervariasi antar anak dan juga antar bidang perkembangan dari masing-masing 

fungsi. Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi, dan 

internalisasi yang lebih meningkat. Perkembangan dan belajar dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang merupakan hasil dari interaksi 
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kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial tempat 

anak tinggal. 

Perkembangan mengalami percepatan bila anak memiliki kesempatan untuk 

mempraktekan ketrampilan-ketrampilan yang baru diperoleh dan ketika mereka 

mengalami tantangan. Sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan 

kognitif anak serta merefleksikan perkembangan anak yaitu dengan bermain. 

Melalui bermain anak memiliki kesempatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya sehingga anak disebut dengan pembelajar aktif. Anak akan 

berkembang dan belajar dengan baik apabila berada dalam suatu konteks komunitas 

yang aman (fisik dan psikologi), menghargai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisiknya, dan aman secara psikologis. Anak menunjukkan cara belajar yang berbeda 

untuk mengetahui dan belajar tentang suatu hal yang kemudian mempresentasikan 

apa yang mereka tahu dengan cara mereka sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip anak usia dini adalah anak 

merupakan perkembangan aktif. Perkembangan dan belajar anak merupakan 

interaksi anak dengan lingkungan antara lain melalui bermain. Bermain itu sendiri 

merupakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Melalui bermain 

anak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan yang baru diperoleh 

sehingga perkembangan anak akan mengalami kemajuan. 

 

2.1.4. Pengertian Tempat Penitipan Anak  

Terdapat beberapa definisi mengenai Tempat Penitipan Anak antara lain 

sebagai berikut: 

Tempat Penitipan Anak adalah layanan holistik berupa layanan kesehatan, 

gizi, dan pendidikan secara terpadu, sehingga kebutuhan dasar anak usia dini dalam 

proses tumbuh kembangnya dapat terpenuhi (Depsos,2002). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan 

prasekolah ditegaskan bahwa Tempat Penitipan Anak adalah sarana pengembangan 

anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan dan layanan kesejahteraan anak. 

Menurut keputusan menteri Sosial No. 17/HUK/ 1993 bahwa: Tempat 

Penitipan Anak (TPA) adalah wadah  pembinaan usaha kesejahteran bagi anak 

yang orang tuanya bekerja mencari nafkah sehingga tidak berkesempatan 
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menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteran anak pada 

waktu orang tua mereka bekerja atau mencari nafkah dan juga menyelanggarakan 

pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun  sampai memasuki pendidikan dasar. 

Tempat penitipan anak diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup besar 

dalam usaha kesejahteran anak karenan orang tua tidak berkesempatan memenuhi 

kebutuhan yang diharapakan anak (Sari Desiyanty, 2015). 

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan Tempat Penitipan Anak 

adalah sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan dalam bentuk pengasuhan 

bagi anak yang orangtuanya bekerja mencari nafkah. Selain berfungsi sebagai 

layanan  pengasuhan dan perawatan, TPA juga menyelenggarakan  layanan 

bimbingan sosial yang kelak akan bermanfaat saat memasuki jenjang yang lebih 

tinggi dan juga pelayanan kesehatan dan gizi yang terkait dengan kesejahteraan 

anak. 

 

2.1.5. Jenis Tempat Penitipan Anak 

Layanan tempat penitipan anak secara garis besar dibagi menjadi 3, antara 

lain sebagai berikut: (Depsos,1995: 3) 

A. TPA Kantor 

Merupakan sebuah layanan Tempat Penitipan Anak yang berlokasi dikantor-

kantor atau sekitar lingkungan kantor untuk membantu ibu-ibu yang bekerja 

dikantor. 

B. TPA Lingkungan 

Merupakan sebuah layanan Tempat Penitipan Anak yang berlokasi di daerah 

lingkungan penduduk untuk melayani ibu-ibu disekitarnya selama mereka 

bekerja di kantor, pabrik, berjualan di pasar dan sebagainya. 

C. TPA dalam Keluarga 

Merupakan sebuah layanan Tempat Penitipan Anak yang didirikan oleh keluarga 

yang bersedia menampung, mengasuh anak dalam jumlah kecil selama ibunya 

bekerja.  
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2.1.6. Tujuan Tempat Penitipan Anak 

 Tujuan layanan Tempat Penitipan Anak antara lain sebagai berikut: 

(Depsos,2002) 

 Terjaminya tumbuh kembang anak berupa pengasuhan, rawatan, dan pembinaan 

melalui proses sosialisasi dan bimbingan sosial anak sebaik mungkin. 

 Tersedianya kelengkapan anak untuk memperoleh kelengkapan asuhan, rawatan, 

pembinaan dan bimbingan sosial yang baik sehingga dapat terjamin 

kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi bagi anak. 

 Terhindarnya anak dari kemungkinan memperoleh tindak kekerasan atau 

tindakan lain yang mengganggu atau mempengaruhi kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak. 

 Terbentuknya orangtua/keluarga dalam menetapkan fungsi keluarga, khususnya 

dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak di dalam dan luar keluarga. 

Dengan demikian layanan Tempat Penitipan Anak ini merupakan upaya 

preventif dalam menghadapi kekhawatiran ketelantaran anak melalui asuhan, 

perawatan, bimbingan sosial bagi anak usia dini. 

Berdasarkan keputusan menteri Sosial No. 17/HUK/ 1993 tujuan Tempat 

Penitipan Anak adalah membantu orangtua / wali untuk menyelenggarakan 

usaha kesejahteraan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tahapan-tahapannya secara ideal. 

 

2.1.7.  Fungsi Tempat Penitipan Anak 

Fungsi layanan Tempat Penitipan Anak antara lain sebagai berikut: 

(Depsos,2002) 

A. Pengganti Fungsi Orangtua untuk Sementara Waktu 

Layanan Tempat Penitipan Anak merupakan sebuah solusi untuk mengatasi 

permasalahan kesibukan orangtua dalam menjalankan beberapa fungsi yang 

seharusnya dilakukan. 

B. Layanan Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi  

Layanan Tempat Penitipan Anak merupakan sumber informasi, komunikasi, dan 

konsultasi bagi anak usia dini beserta keluarganya bagi mereka yang 

membutuhkan. 
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C. Rujukan 

Layanan Tempat Penitipan Anak dapat digunakan sebagai penerima rujukan dari 

lembaga lain (pihak lain) dalam perolehan pelayanan bagi anak usia dini dan 

sekaligus melaksanakan rujukan ke lembaga lain. 

D. Sarana Pendidikan dan Penelitian 

Layanan Tempat Penitipan Anak dapat digunakan sebagai tempat pendidikan 

dan penelitian serta sarana untuk magang bagi mereka yang memiliki 

ketertarikan dan minat dengan anak-anak usia dini. 

 

2.1.8.  Pola Pelayanan Tempat Penitipan Anak 

Adapun pola pelayanan yang diberikan  pada Tempat Penitipan Anak adalah 

sebagai berikut: (Depsos,2003: 47) 

A. Pelayanan Penuh Waktu 

Pelayanan penuh waktu merupakan pelayanan yang diberikan dalam waktu yang 

relatif tetap, misalnya bulanan, enam bulan, setahun, dan lain-lain. 

B. Pelayanan Tengah Waktu 

Pelayanan tengah waktu merupakan pelayanan yang diberikan sebatas waktu 

tertentu, tidak tetap dalam perhitungan waktu terbatas, misalnya penitipan 

sehari, dua hari, seminggu dan lain-lain. 

C. Pelayanan Purna Waktu 

Pelayanan purna waktu merupakan pelayanan tambahan dalam waktu tertentu 

diluar ketentuan yang telah disepakati, misalnya pelayanan yang harus dilakukan 

mulai pukul 07.00-15.00 diperpanjang sampai 07.00-17.00. 

 

2.1.9. Jenis Pelayanan Tempat Penitipan Anak 

Bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada anak adalah 

sebagai berikut: (Depsos,1995: 3) 

 Asuhan, seperti pemenuhan fisik, disiplin, perhatian dan kasih sayang. 

 Perawatan, berupa pelayanan kesehatan dan imunisasi. 

 Bimbingan sosial, persiapan dengan pendidikan usia dini dan penyesuaian diri 

dengan lingkungan. 

Bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orangtua 

adalah sebagai berikut: (Depsos,1995) 
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 Memberikan konsultasi dan keluarga berencana 

 Memberikan ceramah tentang cara-cara mendidik dan merawat anak. 

 

2.1.10.  Garis-Garis Besar Program Pembelajaran di TPA 

Dalam mencapai tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini 

yang optimal dalam tahap bermain juga dipadukan dengan proses bimbingan sosial 

yaitu dengan melakukan pembelajaran secara non-formal. Secara garis besar 

program pembelajaran tersebut dijabarkan pada tabel 2.1 (Depsos, 2004) 

 

No Materi 

Pembelajaran 

Pokok Materi Pembelajaran Sarana Belajar 

1 Kehidupan Beragama  Kewajiban terhadap tuhan 

 Kewajiban terhadap sesama. 

 Perbuatan-perbuatan tercela. 

Buku, Kaset, Boneka 

2 Penanaman Moral Pancasila  Ciptaan tuhan 

 Menyayangi sesama 

 Persatuan dan kesatuan 

Buku cerita, kaset, gambar, 

boneka 

3 Perasaan/Emosi/Disiplin  Pengenalan diri 

 Bergaul dengan orang lain 

Buku cerita, kaset, gambar, 

boneka 

4 Kemampuan masyarakat  Bermain secara kelompok Bak pasir, tanah liat, lilin 

5 Kemandirian  Belajar mandiri Cerita, peragaan, bermain 

peran 

6 Kreativitas  Menyusun kata 

 Menyusun gambar 

Bercerita, bernyanyi 

7 Kemampuan berbahasa  Nama-nama bagian tubuh 

 Kata kerja, sifat, keterangan 

tempat, waktu, dan perintah 

Gambar, alat peraga, 

bercerita 

8 Daya pikir dan kecerdasan  Mengenal dan menyebut 

nama dan fungsi tubuh 

 Mengenal dan dapat 

menyebut nama orang tua 

 Mengenal dan dapat 

menyusun gradasi warna 

 Berhitung  

Gambar, bernyanyi, kertas 

warna, potongan kayu dan 

lidi, pohon hitung. 

9 Motorik halus  Melipat kertas 

 Mewarnai 

 Mengguting kertas 

Gunting, pensil warna, 

kertas 

Tabel 2.1  Garis-garis besar pembelajaran di TPA 

 
N

o 

Materi Pembelajaran Pokok Materi 

Pembelajaran 

Sarana Belajar 
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10 Motorik kasar  Berjalan 

 Berlari 

 melompat 

Latihan dan demonstrasi 

 

2.1.11.  Syarat Pendirian Tempat Penitipan Anak 

Adapun syarat – syarat untuk mendapatkan rekomendasi pendirian tempat 

penitipan anak adalah sebagai berikut: (Depsos, 2002) 

 Adanya anak sebagai peserta 

 Mempunyai tenaga yang berfungsi sebagai : 

- Pimpinan 

- Petugas tata usaha 

- Pekerja sosial 

- Pembimbing / Pengasuh / Perawat 

- Tenaga bantu 

 Mempunyai program usaha kesejahteraan anak 

 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

 Mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tingkat II 

setempat / pejabat yang ditunjuk 

 Adanya kesediaan untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial bagi 

anak yang orangtuanya tidak mampu 

 

2.1.12. Pengelolaan Proses Kegiatan Tempat Penitipan Anak 

Proses kegiatan pada lingkup Tempat Penitipan Anak merupakan rincian-

rincian kegiatan yang harus berlangsung untuk memenuhi syarat sebagai Tempat 

Penitipan Anak yang representatif dan ideal, diantaranya adalah :  

(Kemdiknas, 2011) 

A. Penataan Lingkungan Bermain 

 Penataan lingkungan bermain disesuaikan dengan tahapan perkembangan 

anak, untuk mendukung perkembangan motorik, sosial emosi, kognitif, dan 

nilai agama serta moral. 

 Penataan lingkungan sedapat mungkin mengenalkan anak dengan lingkungan 

rumah dan kegiatan sehari-hari anak di dalam keluarga. 

Sumber: (Depsos,2004) 
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B. Pengembangan kemampuan pengetahuan dasar dan pembiasaan. 

Sepanjang anak berada dalam lingkungan Tempat Penitipan Anak dari 

anak datang sampai pulang merupakan sebuah proses pengasuhan, perawatan, 

dan bimbingan sosial dalam bentuk pembelajaran yang mencakup bidang 

pengembangan kemampuan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. 

Pengembangan dua bidang tersebut dilakukan melalui kegiatan bermain dan 

pembiasaan. 

C. Kegiatan Bermain 

 Kegiatan bermain dikembangkan untuk mengembangkan pengetahuan 

kemampuan dasar yang terdiri dari; pengetahuan berbahasa, matematika, seni, 

dan sosial dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 

 Kegiatan bermain mencakup; kegiatan bermain sensori motorik, bermain 

imajinatif/peran, dan permainan manipulatif,pembangunan 

 Kegiatan bermain untuk anak usia 0-2 tahun dilakukan secara individu 

dengan kelompok kecil. 

 Kegiatan main untuk anak usia 2-6 tahun dilaksanakan dengan cara individu, 

kelompok kecil maupun kelompok besar 

D. Kegiatan Bermain di dalam dan di luar ruangan 

 Kegiatan bermain dilakukan di dalam dan di luar ruangan secara seimbang 

 Kegiatan bermain di dalam ruangan dapat dilakukan juga di luar ruangan 

 Alat permainan yang digunakan di dalam dapat juga digunakan di luar 

ruangan 

E. Pembentukan Pembiasaan 

 Kegiatan untuk mengembangkan karakter dilakukan melalui pembiasaan, 

mencakup: nilai-nilai agama, moral, sopan santun, disiplin, dll. 

 Pembentukan pembiasaan dilakukan sejak anak datang, saat bermain, saat 

transisi, hingga anak pulang. 

 Pembentukan pembiasaan termasuk diantaranya: saling menyapa saat datang, 

menyimpan alat di tempat masing-masing, tertib di saat mengantri, mentaati 

aturan main, merapikan kembali alat main yang sudah digunakan, mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan, tertib dan menjaga kebersihan toileting, 

tenang saat waktu tidur, tenang saat menunggu dijemput. 
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F. Kegiatan dalam satu hari 

Kegiatan harian selama anak di Tempat Penitipan Anak mencerminkan 

aktivitas apa saja yang dilakukan anak selama satu hari di Tempat Penitipan 

Anak, Meliputi: 

 Penataan lingkungan bermain 

 Pijakan sebelum bermain 

 Pijakan selama bermain 

 Pijakan sesudah bermain atau mengingat kembali setelah bermain (recalling) 

 Membereskan/merapikan kembali 

 Makan bersama 

 Tidur siang/istirahat 

 Mandi sebelum pulang ke rumah 

 Kegiatan untuk menyerahkan anak kepada orang tua 

 

2.1.13. Sarana dan Prasarana Tempat Penitipan Anak 

Sarana dan Prasarana yang perlu diadakan untuk mengoptimalkan rancangan 

dan layanan Tempat Penitipan Anak, diantaranya sebagai berikut:  

A. Lingkungan 

Lingkungan belajar terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Keduanya di 

gunakan untuk kegiatan bermain anak.  Lingkungan belajar harus memenuhi 

kriteria kebersihan, aman secara fisik maupun dari ketakutan atau tekanan. 

Tempat Penitipan Anak harus mempunyai sistem pengamanan yang baik agar 

anak-anak yang berada di dalamnya aman dan tertib. Pengawasan sudah harus 

dimulai semenjak anak datang sampai pulang, sehingga orang tua menerima 

anaknya kembali dalam keadaan aman tanpa cidera. (Kemdiknas, 2011) 

B. Prasarana  

1. Gedung 

Tempat Penitipan Anak dapat menggunakan gedung /fasilitas umum 

misalnya salah satu ruangan di rumah sakit, kantor, salah satu ruangan di 

kelurahan. Namun untuk idealnya sangat dianjurkan menggunakan 

bangunan/gedung permanen yang mudah dijangkau oleh orang tua/anak, cukup 

aman dan tenang. Memiliki surat-surat yang sah dan izin instansi berwenang. 
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Untuk memenuhi Standar Rasio Tempat Penitipan Anak jika berkapasitas 40 

anak memerlukan gedung sekurang-kurangnya 200m² - 400m² di atas tanah 

1000m²  yang dilengkapi dengan permainan yang pengadaannya disesuaikan 

dengan usia anak. (Depsos, 1995:13) 

2. Ruangan 

 Idealnya lembaga Tempat Penitipan Anak memiliki Ruangan dan Fasilitas: 

(Kemdiknas, 2011) 

 Ruang kegiatan anak di TPA dikelompokan berdasarkan usia secara umum :  

kelompok usia 3 bulan ≤ 2 tahun, kelompok usia 2 tahun ≤ 4 tahun,  

kelompok usia 4 tahun ≤ 6 tahun. 

 Ruang kegiatan anak di TPA dikelompokan berdasarkan usia secara khusus :  

kelompok usia 3 bulan ≤ 12 bulan,  kelompok usia 12 bulan ≤  18 bulan,  

kelompok usia 18 bulan ≤ 24 bulan,  kelompok usia 2 tahun ≤ 3 tahun, 

kelompok usia 3 tahun ≤ 4 tahun,  kelompok usia 4 tahun ≤ 5 tahun,  

kelompok usia 5 tahun ≤ 6 tahun. 

 Ruang Tidur dan Ruang Bermain, berdasarkan referensi standar indeks ruang 

di beberapa negara seperti di Jepang, Hongkong, dan India. Ruang tidur anak 

di bawah dua tahun  mensyaratkan luas 1,65m² / anak, dan ruang bermain 

indoor dan  outdoor 3,3m² per anak. Kapasitas maksimum untuk satu ruangan 

bermain diisi 10-15 anak untuk ruangan seluas 20-30 m². 

 Alat permainan harus menggunakan bahan dan ukuran disesuaikan dengan 

usia anak, Tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak, 

memberikan kesempatan anak untuk memanipulasi dengan berbagi cara, 

mudah dibersihkan , tidak ada yang tajam sehingga tidak membahayanakan 

kulit, atau tangan anak, kuat kokoh, dan tidak mudah pecah. 

 Alat permainan ruang dalam terdiri dari berbagai jenis alat permainan buatan 

pabrik atau buatan sendiri untuk mendukung kegiatan main sensor motorik, 

main pembangunan, dan main peran. Semua alat permainan yang disediakan 

dapat digunakan untuk membangun kemampuan matematika, sosial-emosi, 

bahasa, dan seni.  

 Alat permainan ruang luar disediakan untuk mendukung motorik kasar, 

keseimbangan, kekuatan otot, keterampilan gerak, dan kelenturan gerakan. 
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Alat permainan diluar dapat berbentuk bak air, bak pasir, papan luncur, 

ayunan, panjatan, dan sebagainya. 

 Ruang Kantor, Ruang kesehatan, Ruang data dan informasi serta promosi dan 

publikasi, Ruang khusus untuk ibu penitip dan ruang konsultasi, Ruang 

khusus ibu menyusui, ruang pendidikan, WC, gudang, dapur. 

3. Elemen Arsitektur 

 Jendela. Jendela merupakan salah satu sub elemen arsitektur dari dinding 

luar. Jendela untuk penerangan alam dan penerangan matahari sangatlah 

penting (Weinstein & David, 1987: 121). Sebaiknya berukuran besar, 

tingginya dapat dijangkau pandangan orang ketika duduk dan melihat keluar 

dari segala arah dalam interior (Mills 1976: 1-7). Paling tidak terdapat satu 

emergency rescue dan ventilasi yang dapat dioperasikan dari dalam tanpa alat 

serta tersedia bukaan yang jelas, tidak kurang dari 20‖ lebarnya, 24‖ 

tingginya dan dalam area 5,7 sq.ft. Jarak dari lantai ke bagian paling bawah 

jendela tidak boleh lebih dari 44‖. 

 Dinding masif. Dinding masif pada Tempat Penitipan Anak terdiri dari 

material batu bata, ketebalannya adalah 15 cm. atau setengah batu bata. Baik 

langit-langit maupun dinding harus diperhatikan segi akustiknya (Callender, 

1995: 1128). 

 Dinding ringan. Lebar sliding partition disesuaikan kebutuhan, sedangkan 

tingginya adalah  2 ft. Kegunaan dari sliding partition ini adalah membatasi 

ruang menjadi lebih tenang dari ruang bermain dan bila ruang dibagi per unit. 

(Callender 1995: 800). 

 Finishing Dinding. Finishing dinding dapat menggunakan cat maupun wall 

paper. Warna-warna yang akan digunakan dapat disesuaikan dan 

dipertimbangkan alam hubungannya dengan kepribadian. Keseimbangan 

antara warna panas dan dingin juga perlu diperhatikan, anak sedini mungkin 

diperkenalkan pada warna dasar. 

 Pintu-pintu. Ukuran lebar pintu sebaiknya 3’-0 sedangkan tingginya 6’-6‖. 

Sebaiknya pada pintu terdapat vision panel yang terbuat dari kaca, tingginya 

adalah 4‖ dari pegangan pintu. (Callender, 1995: 1123). Pintu tidak dapat 

dikunci dari dalam kelas. (Callender 1995: 1128). Jarak pencapaian (travel 
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distance) dari pintu menuju akses keluar tidak boleh kurang dari 100 ft. Jarak 

pencapaian dari ruangan menuju akses keluar tidak boleh kurang dari 150 ft. 

Jarak pencapaian dari ruang tidur menuju akses keluar tidak boleh kurang dari 

50 ft. 

 Langit-langit. Langit-langit yang ideal akan mendukung penyesuaian tinggi 

grid, hal ini akan  memudahkan pemasangan display mobiles, wind chimes, 

trapezes dan alat-alat lainnya yang terbuat dari kayu, tingginya 7-9 ft. dari 

tanah, terentang dalam ruangan dengan interval 6 inch. (Weinstein & David 

1987: 134). Tinggi langit-langit maksimum adalah 9,5 ft. dan harus 

memperhatikan segi akustiknya (Callender, 1995: 1128). 

 Lantai, Leveling. Balita membutuhkan latihan berjalan dan ketrampilan 

keseimbangan dengan memanjat dan merangkak pada permukaan dengan 

ketinggian yang berbeda, sebuah lingkungan yang didesain sebagai sebuah 

“up-and-down scope”dengan perubahan pada levelnya diharapkan dapat 

menunjang keamanan, spontanitas dan pengulangan yang kontinyu dari sikap 

mereka.Sebuah level seharusnya mempunyai tinggi 6 inch (7,6-15 cm.) dan 

mempunyai kedalaman paling tidak 12 inch (30,5 cm.).(Weinstein 1987: 124-

125). Finishing lantai seharusnya dilapisi material yang lunak (Callender 

1995: 1128). 

 Tangga. Rata-rata panjang tangga adalah 8-9 ft., sedangkan  lebarnya 2 ft 6 

in. Tinggi tangga 12 inch. (Callender, 1995: 1153). 

 Finishing lantai sebaiknya berkarpet pada semua ruang kecuali dekat 

washtafel, kolam dan toilet (Chiara et al., 1995: 799). Lantai sebaiknya 

berwarna cerah (40-50% reflectance value). Dengan diberikannya terang 

refleksi, ruang kecil dengan warna yang kuat seringkali sesuai untuk 

mencapai suasana ceria dan bervariasi. (Mills 1976: 1-17). 

 Furniture. Furniture sebaiknya mempunyai warna-warna cerah. Ada berbagai 

jenis dan ukuran furniture yang dirancang khusus untuk ukuran anakanak. 

Demikian pula alat bermain dan peralatan yang digunakan dalam pendidikan. 

Ukuran dikonversikan lagi, karena perbedaan standard ukuran orang barat 

dengan orang Indonesia. Rata-rata tinggi orang dewasa di negara barat : untuk 

pria rata-rata adalah 177,5 cm, untuk wanita adalah 166,5 cm. Rata-rata tinggi 
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orang dewasa di Indonesia : untuk pria rata-rata adalah 164,0 cm, untuk 

wanita adalah 154,0 cm. (Wiley 1988: 2). 

 Penerangan. Penerangan dari jendela, bila memungkinkan berasal dari 

sebelah kiri pundak. Tidak diperkenankan seorang guru menghadap jendela 

ketika mengajar dengan posisi normal. Disediakan tirai atau  light tight blinds 

pada area yang diggunakan mengajar. Problem penerangan dapat dipecahkan 

dengan menyediakan skylight atau sumber penerangan lain. Bisa juga 

dipertimbangkan venetion blinds untuk penerangan yang berasal dari 

samping, selain itu jenis ini mudah dioperasikan dibandingkan dengan yang 

lainnya (Callender, 1995: 1128). Semua daerah kerja harus mendapat sinar 

matahari pada jam kerja pukul 9.00-15.30. (Mills, 1976: 1-17). Lampu 

emergency harus dapat menyala otomatis. 

 Penghawaan. Tersedia suplai udara segar, dengan rumus: (Callender, 1995: 

1151) Fresh air supply/minute/student = Area of inlet (sq.ft) x wind velocity 

(ft/min) Correction factor (k) x volume (per child). 

 

2.1.14. Ratio Anak dan Petugas 

Ratio anak dan Petugas secara umum  pada  layanan Tempat Penitipan Anak 

dijabarkan sebagai berikut (Depsos, 2004) : 

 Untuk bayi usia 3 - 12 bulan, satu orang petugas mempunyai tanggung jawab 

terhadap 3 orang anak. 

 Usia 1,1 - 3 tahun, satu orang petugas memiliki tanggung jawab terhadap 5 

orang anak. 

 Usia 3 - 4 tahun, satu orang petugas mengawasi 10 orang anak. 

 

2.2 PEHAMAMAN PROYEK SEJENIS 

2.2.1 Cubby House Kids Club 

A. Deskripsi Umum 

Nama Bangunan : Cubby House Kids Club 

Owner    : Bapak Tony Smith 

Lokasi    : Canggu Club, Canggu 

Total Luas Tapak : 4000 m² 
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Total Luas Bangunan : 350 m² 

Fungsi    : Tempat Penitipan Anak/ Daycare 

Kapasitas   : 50 - 80 Anak 

Tahun Berdiri  : 2013 

Cubby House Kids Club merupakan sebuah Tempat Penitipan Anak 

yang terletak di daerah Canggu, tepatnya pada area Canggu Club. Cubby 

House Kids Club memberikan layanan penitipan anak yang tersedia dari umur 

0-6 tahun. Namun pada kenyataan di lapangan Cubby House Kids Club hanya 

melayani penitipan dari umur 0-4 tahun. 

 

B. Fasilitas dan Aktivitas 

1. Playzone Oudoor   

Playzone Outdoor merupakan zona permainan outdoor anak. Luasan 

play zone outdoor pada Cubby House Kids Club adalah 300 m². Fasilitas 

yang terdapat di dalamnya yaitu  1) Basket kecil, 2) Ayunan, 3) Prosotan, 

4) Tali Panjatan. 

 

2. Information and technology (IT) Area 

IT Area merupakan zona bermain anak dengan menggunakan media 

IT. Luasan IT Area pada Cubby House Kids Club adalah 25 m², Fasilitas 

yang terdapat di dalamnya yiatu 1) Mac Computer, sebagai sarana 

menonton short movies dan pembelajaran dasar E-Learning, 2) Nitendo 

Wii, sebagai sarana anak dalam memainkan game yang tentunya akan 

menstimulasi perkembangan otak anak. 3) Furniture penunjang Mac 

Computer dan nitendo wii. Foto dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

3. Toddler Area 

Toddler Area merupakan zona khusus bagi anak usia 2-4 tahun 

untuk bermain dan mengembangkan dirinya. Luasan Toddler Area pada 

Cubby House Kids Club adalah 25 m², Fasilitas yang terdapat di dalamnya 

yaitu 1) Rak Mainan, sebagai tempat untuk menaruh mainan-mainan pada 

anak. 2) televisi, sebagai sarana hiburan pada anak, 3) Mainan, berupa set-
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set mainan yang dapat membantu dalam perkembangan anak. Foto dapat 

dilihat pada gambar 2.3 

 

4. Art Craft Area 

Art Craft Area merupakan zona bagi anak-anak untuk menyalurkan 

dan mengembangakan nilai-nilai seni yang dimiliki. Luasan Toddler Area 

pada Cubby House Kids Club adalah 25 m², Fasilitas yang terdapat di 

dalamnya yaitu 1) peralatan media seni, 2) furniture penunjang kegiatan 

seperti: meja, kursi, 3) rak buku yang berisikan buku-buku yang terkait 

dengan karya seni. Foto dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

5. Movie Class 

Movie Class merupakan sebuah ruang yang berfungsi sebagai sarana 

hiburan untuk anak dalam bentuk mini cinema. Luasan Movie Class pada 

Cubby House Kids Club adalah 50 m², Fasilitas yang terdapat di dalamnya 

yaitu 1) kursi sofa, sebagai tempat untuk anak-anak duduk saat 

menyaksikan film 2) LCD TV dan Video Player, sebagai sarana untuk 

pemutaran film. Foto dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

6. Area Bermain dan Ruang Makan Anak 

Merupakan sebuah area bermain sekaligus pembelajaran anak yang 

dialihfungsikan sebagai ruang makan pada jam-jam tertentu. Luasan Area 

Bermain dan Ruang Makan Anak pada Cubby House Kids Club adalah 65 

m², Fasilitas yang terdapat di dalamnya yaitu 1) Furniture berupa meja dan 

kursi anak, 2) rak-rak mainan anak, 3) mainan anak yang berupa lego, car 

racing, dan sebagainya. Foto dapat dilihat pada gambar 2.6, 2.7, dan 2.8 

 

7. WC 

merupakan sebuah area untuk melakukan aktivitas buang air besar, 

buang air kecil,  pergantian  popok, dan cuci tangan. Luasan Area WC 

pada Cubby House Kids Club adalah 10 m², dengan luasan per unit nya 2,5 

m². Fasilitas yang terdapat di dalamnya yaitu 1) Closet untuk anak, 2) 

Tempat pergantian popok, 3) washtafel, sebagai tempat cuci tangan pada 

anak.  
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Gambar 2.3 , Movie Class 

Sumber: Survey 8 oktober 2015 

 

Gambar 2.5  Movie Class 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.6 Ruang Bermain dan Makan Anak 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.2 IT Area 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.4 Art Craft Area 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.3 Toddler Area 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 
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Gambar 2.6 , Ruang Bermain dan Makan Anak 

Sumber: www.cubyhousekidsclub.com , Diakses pada 19 Oktober 2015 

 

Gambar 2.7 Furniture Ruang Bermain Anak 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.8 Ruang Bermain Anak 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.9 Cubby House Key Map 
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Gambar 2.10  Cubby House Floor Plan 

 



                 

 

 
31 Tempat Penitipan Anak Usia Dini di Denpasar 

Windrayana Raditya, I Wyn (1204205021) Seminar Tugas Akhir – KBA 12117 (Alur Desain) 

2.2.2. Skoebi-Do Child Care 

A. Deskripsi Umum 

Nama Bangunan  : Skoebi-Do Child Care 

Owner     : Ibu Rima 

Lokasi     : Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Badung 

Total Luas Tapak  : 800 m²   

Total Luas Bangunan  : 250 m² 

Fungsi     : Tempat Penitipan Anak / Daycare 

Kapasitas    : 50-80 Anak 

Tahun Berdiri   : 2006 

 Skoebi-Do Child Care merupakan sebuah wadah yang menyediakan 

layanan penitipan anak di daerah Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara. 

Layanan penitipan anak pada Skoebi-Do Child Care mencakupi anak usia 

dini yakni anak yang berumur 0-6 tahun. Namun pada kenyataan di 

lapangan Skoebi-Do Child Care hanya melayani penitipan dari umur 2-5 

tahun. 

 

B. Fasilitas dan Aktivitas 

1. Ruangan Bermain Khusus Usia 1-2 Tahun dan 2-3 Tahun 

Merupakan ruang untuk bermain dan melakukan kegiatan asuhan, 

rawatan, dan bimbingan sosial dalam bentuk pembelajaran non formal 

pada anak usia 1-3 tahun. Luasan ruangan bermain khusus usia 1-2 tahun 

dan 2-3 tahun Skoebi-Do Child Care adalah 72 m², Ruangan khusus 1-2 

tahun & 2-3 tahun terletak pada 1 masa bangunan. Diantara ruangan ini 

diberi sekat pemisah berupa partisi kayu untuk membatasi ruangan antara 

1-2 tahun dengan 2-3 tahun. Selain sebagai ruang bermain  ruang  ini 

juga difungsikan sebagai ruang makan saat anak-anak sedang 

berisitirahat untuk makan. Fasilitas yang terdapat di dalamnya cenderung 

sama, yaitu 1) furniture penunjang kegiatan anak: kursi, meja, 2) rak 

bermain anak, sebagai tempat untuk menaruh mainan-mainan pada anak, 

3) mainan anak berupa mainan-mainan edukatif anak yang berfungsi 
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dalam edukasi dan pengembangan pada anak. Foto dapat dilihat pada 

gambar 2.11 

 

2. Ruangan Bermain Khusus Usia 3-4 tahun 

Merupakan ruang untuk bermain dan melakukan kegiatan asuhan, 

rawatan, dan bimbingan sosial dalam bentuk pembelajaran non formal 

pada anak usia 3-4 tahun. Luasan  ruangan bermain dan pembelajaran 

khusus usia 3-4 tahun Skoebi-Do Child Care adalah 96 m², Selain 

sebagai ruang bermain ruang ini juga difungsikan sebagai ruang makan 

saat anak-anak sedang berisitirahat untuk makan.Fasilitas yang terdapat 

pada ruangan ini yaitu 1) furniture penunjang kegiatan anak: kursi, 

meja, 2) rak bermain, sebagai tempat untuk menaruh mainan–mainan 

pada anak, 3) mainan anak berupa mainan-mainan edukatif anak yang 

berfungsi dalam edukasi dan pengembangan pada anak. Foto dapat 

dilihat pada gambar 2.12 

 

3. Ruangan Bermain Khusus Usia 4-5 tahun & Ruang Tidur 

Merupakan ruang untuk bermain dan melakukan kegiatan asuhan, 

rawatan, dan bimbingan sosial dalam bentuk  pembelajaran non formal 

pada anak usia 4-5 tahun, juga merupakan tempat untuk anak 

beristirahat tidur siang. Luasan ruangan bermain khusus usia 4-5 tahun 

dan ruang tidur Skoebi-Do Child Care adalah 32 m², Selain sebagai 

ruang bermain ruang ini juga difungsikan sebagai ruang tidur siang 

untuk anak-anak. Fasilitas yang terdapat pada ruangan ini yaitu 1) 

furniture penunjang kegiatan anak: kursi, meja, 2) rak bermain, sebagai 

tempat untuk menaruh mainan–mainan pada anak, 3) mainan anak 

berupa mainan-mainan edukatif anak yang berfungsi dalam edukasi dan 

pengembangan pada anak, 4) Single Bed khusus anak berukuran 80cm x 

1m. Foto dapat diliat pada gambar 2.13 
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4. Ruang Tidur Bayi 

Merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat tidur untuk  

bayi. Luasan ruangan tidur bayi Skoebi-Do Child Care adalah 24 m², 

Fasilitas yang terdapat pada ruangan ini yaitu 1) ranjang bayi. Foto 

dapat dilihat pada gambar 2.14 

 

5. Ruang Bermain Anak Outdoor  

Merupakan zona permainan outdoor anak. Luasan ruangan tidur 

bayi Skoebi-Do Child Care adalah 144 m², Fasilitas yang terdapat di 

dalamnya yaitu: 1) Trampolin, 2) Ayunan, 3) Prosotan, 4) Tali Panjatan. 

Foto dapat dilihat pada gambar 2.15 

 

6. WC 

Merupakan sebuah area untuk melakukan aktivitas Buang Air 

Besar, Buang Air Kecil,  dan cuci tangan. Luasan ruangan WC bayi 

Skoebi-Do Child Care adalah 6 m², dengan luasan 3 m² per unitnya. 

Fasilitas yang terdapat di dalamnya yaitu: 1) Closet untuk anak, 2) 

washtafel, sebagai tempat cuci tangan pada anak. Foto dapat dilihat 

pada gambar 2.16 

 

7. Dapur 

Merupakan ruang untuk memasak dan menyajikan makanan 

untuk anak-anak. Luasan ruangan dapur Skoebi-Do Child Care adalah 8 

m², Fasilitas yang terdapat pada ruangan ini yaitu 1) peralatan 

memasak, 2) furniture penunjang perlatan memasak seperti, meja saji. 

Foto dapat dilihat pada gambar 2.17 

 

8. Gudang 

Merupakan area untuk menyimpan barang-barang yang terkait 

dengan kebutuhan pada TPA. Luasan ruangan gudang Skoebi-Do Child 

Care adalah 8 m². 
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  Gambar 2.11  Ruang Bermain Khusus 1-3 Tahun 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.12  Ruang Bermain Khusus 3-4 Tahun 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.13  Ruang Bermain Khusus 4-5 Tahun dan 

Ruang Tidur 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.14  Ruang Tidur Bayi 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.15  Ruang Bermain Anak Outdoor  

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.16  WC 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 

 

Gambar 2.17  Dapur 

Sumber: Survey 8 Oktober 2015 
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2.2.3.  Tempat Penitipan Anak (TPA) Sekar Tunjung Sari 

A. Deskripsi Umum 

Nama Bangunan  : TPA Sekar Tunjung Sari 

Owner     : Ni Made Ayu Putri 

Lokasi     : Jl. Cok Agung Tresna No.57, Renon 

Total Luas Tapak  : 400 m² 

Total Luas Bangunan  : 188 m² 

Fungsi     : Tempat Penitipan Anak 

Kapasitas   : 30 Anak 

 

TPA Sekar Tunjung Sari merupakan sebuah Tempat Penitipan Anak 

yang terletak di daerah Renon. TPA Sekar Tunjung Sari memberikan 

layanan penitipan anak yang tersedia dari umur 1-6 tahun. Namun pada 

kenyataan di lapangan TPA Tunjung Sari  hanya melayani penitipan dari 

umur 1-5 tahun. 

 

B. Fasilitas dan Aktivitas 

1. Ruang Bermain Usia 3-4 Tahun dan 4-5 Tahun  

Merupakan sebuah ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk 

aktivitas bermain dan belajar anak. Luasan ruangan bermain dan 

pembelajaran usia 3-4 tahun dan 4-5 tahun pada Tempat Penitipan Anak 

Sekar Tunjung Sari adalah 72 m². Fasilitas yang terdapat pada ruangan 

ini yaitu  1) Furniture penunjang kegiatan utama yakni meja belajar dan 

kursi belajar anak, 2) Furniture bagi pendamping anak berupa meja dan 

kursi untuk orang dewasa. Kelemahan : 1) Tidak terdapat maianan-

mainan anak sebagai fasilitas penunjang dalam perkembangan anak. Foto 

dapat dilihat pada gambar 2.19 

 

2. Ruang Serbaguna 

Merupakan sebuah ruang multifungsi yang dapat dijadikan sebagai 

area bermain anak indoor dengan lebih leluasa. Luasan ruangan 

serbaguna pada Tempat Penitipan Anak Sekar Tunjung Sari adalah 72 

m². Fasilitas yang terdapat pada ruangan ini yaitu  1) Televisi sebagai 
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hiburan untuk anak, 2) Matras sebagai alas untuk anak duduk saat sedang 

menonton televisi. Kelemahan: 1) Fasilitas yang ada masih belum 

memadai untuk menunjang fungsi utama ruang. Foto dapat dilihat pada 

gambar 2.20 

   

3. Ruang Tidur Anak 

Merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi 

anak. Luasan ruangan tidur anak pada Tempat Penitipan Anak Sekar 

Tunjung Sari adalah 24 m². Fasilitas yang terdapat pada ruangan ini yaitu 

1) Kasur Matras Anak berukuran 80cm x 1m. Foto dapat dilihat pada 

gambar 2.21 

 

4. Ruang Bermain Anak Outdoor 

Merupakan zona bermain anak outdoor yang dilengkapi dengan 

permainan-permainan tertentu. Luasan ruang bermain outdoor anak pada 

Tempat Penitipan Anak Sekar Tunjung Sari adalah 48 m². Fasilitas yang 

terdapat di dalamnya yaitu 1) Ayunan, 2) Prosotan. Kelemahan : 1) 

Fasilitas penunjang kegiatan permainan outdoor masih kurang beragam. 

Foto dapat dilihat pada gambar 2.22 

 

5. Kantor Pengelola 

Merupakan ruang yang diperuntukan untuk pengelola Tempat 

Penitipan Anak Sekar Tunjung Sari. Luasan ruangan kantor pengelola 

pada Tempat Penitipan Anak Sekar Tunjung Sari adalah 24 m². Fasilitas 

yang terdapat di dalamnya yaitu 1) Furniture berupa meja dan kursi 

kantor, 2) Rak dan Lemari Arsip. 

 

6. WC  

Merupakan sebuah area untuk melakukan aktivitas buang air besar, 

buang air kecil. Luasan ruangan WC pada Tempat Penitipan Anak Sekar 

Tunjung Sari adalah 12 m². Dengan luasan 3 m² per unitnya. Fasilitas 

yang terdapat di dalamnya: 1) Furniture berupa WC jongkok dan bak. 



                 

 

 
38 Tempat Penitipan Anak Usia Dini di Denpasar 

Windrayana Raditya, I Wyn (1204205021) Seminar Tugas Akhir – KBA 12117 (Alur Desain) 

mandi. Kelemahan: 1) Belum terdapatnya washtafel sebagai sarana 

pembersihan tangan, 2) WC jongkok yang menjadi pertimbangan 

idealnya untuk keamanan penggunaan pada anak usia dini.  

 

7. Dapur 

Merupakan sebuah ruang untuk memasak dan menyajikan makanan 

bagi anak di Tempat Penitipan Anak Sekar Tunjung Sari. Luasan ruangan 

dapur pada Tempat Penitipan Anak Sekar Tunjung Sari adalah 8 m². 

Fasilitas yang terdapat di dalamnya yaitu 1) Furniture penunjang 

kegiatan utama seperti meja saji dan meja masak, 2) peralatan-peralatan 

masak.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19  Ruang Bermain 3-5 Tahun 

Sumber: Survey 23 September 2015 

 

Gambar 2.20  Ruang Serbaguna 

Sumber: Survey 23 September 2015 

 

Gambar 2.21  Ruang Tidur Anak 

Sumber: Survey 23 September 2015 

 

Gambar 2.22  Ruang Bermain Anak Outdoor 

Sumber: Survey 23 September 2015 
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2.2.4. Kesimpulan Studi Banding 

Tabel 2.2. Studi Banding Proyek Sejenis 

 Objek Studi 

 

Objek I Objek II Objek III 

Cubby House Kids Club Skoebi-Do Child 

Care 

TPA Sekar Tunjung 

Sari 

Lokasi Jl. Pantai Berawa, Banjar 

Tegal Gundul,  Canggu 

Jl. Pantai Berawa, 

Desa Tibubeneng, 

Kec.Kuta Utara 

Jl. Cok Agung 

Tresna No.57, Renon 

Luas Tapak 4000 m² 800 m² 400 m² 

Luas 

Bangunan 

350 m² 250 m² 188 m² 

Pelayanan Melayani pelayanan pada 

anak usia 1 - 4 Tahun 

Melayani pelayanan 

pada anak usia 1- 5 

Tahun 

Melayani pelayanan 

pada anak usia 1 - 5 

Tahun 

Sasaran Anak berwarganegara 

Asing 

Anak 

berwarganegara 

Asing 

Anak 

berwarganegara 

Indonesia 

Fasilitas Play Zone Outdoor, IT 

area, Toddler Area, Art 

Craft Area, Movie Class, 

Area Bermain dan ruang 

Makan Anak, WC 

Ruang Bermain 

Khusus, 1-2 Tahun, 

2-3 Tahun, 3-4 

Tahun, 4-5 Tahun, 

Ruang Tidur Anak, 

Ruang Tidur Bayi, 

Outdoor Playground 

, WC, Dapur, 

Gudang, Tempat 

Suci 

Ruang Bermain 

Khusus, 3-4 Tahun, 

4-5 Tahun, Ruang 

Serbaguna, Ruang 

Tidur Anak, Ruang 

Bermain Anak 

Outdoor, Kantor 

Pengelola, WC, 

Dapur, Tempat Suci 

Kapasitas  50 – 80 Anak 50 - 80 Anak 30 Anak 

 

Dari Studi Banding ketiga objek tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketiga 

Tempat Penitipan Anak tersebut memberikan pelayanan terhadap anak usia dini 

dengan rentang usia rata-rata 1-5 tahun. 

Objek Studi 

Lokasi 

Luas Tapak 

Luas 

Bangunan 

Pelayanan 

Sasaran 

Fasilitas 

Kapasitas 

H
as

il
 S

tu
d

i 
O

b
y
ek

 S
ej

en
is
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Jika ditinjau dari sasaran pelayanan pada tabel diatas maka sasaran layanan 

Tempat Penitipan Anak terbagi menjadi dua, Cubby House Kids Club dan Skoebi-

Do Child Care memfokuskan kepada anak berwarganegara asing, Sedangkan TPA 

Sekar Tunjung Sari memfokuskan kepada anak berwarganegara Indonesia. Jika 

ditinjau dari segi fasilitas pada tabel, Tempat Penitipan Anak sebagian besar 

memiliki fasilitas yang sama, namun terdapat beberapa fasilitas tambahan pada 

beberapa tempat penitipan anak.  

Tempat Penitipan Anak masa kini mampu dikembangkan dengan 

memberikan pelayanan yang lebih luas pada civitas yang akan ditampung, tidak 

membatasi dari usia 1 tahun saja, namun dapat mencakup sejak usia 6 bulan. 

Tempat Penitipan Anak juga mampu mengembangkan sasaran pelayanan yang 

imbang baik bagi anak berwarganegara asing maupun anak berwarganegara 

Indonesia, agar mereka dapat berbaur, saling berbagi, dan belajar dari setiap 

perbedaan karakter yang dimiliki. Fasilitas pada Tempat Penitipan Anak mampu 

dikembangkan dengan menambahkan fungsi-fungsi pendukung yang dapat 

menambah kegiatan edukasi anak dalam tahapan perkembangan pada masa usia 

dininya sehingga nantinya wadah yang akan dirancang dapat menjadi salah satu 

wadah Tempat Penitipan Anak Usia Dini yang baik dan representatif untuk tahapan 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini yang berperan penting bagi 

masa depan anak. 

 

2.3. SPESIFIKASI UMUM 

Pada spesifikasi umum terdapat uraian hasil pemahaman teori dan 

pemahaman proyek sejenis. Spesifikasi umum meliputi elemen-elemen apa yang 

dijadikan dasar acuan dan pedoman umum untuk bergerak ke studi perancangan 

yang terkait dengan lokasi dan pemrograman. 

 

2.3.1.  Pengertian 

Tempat Penitipan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah layanan sosial 

masyarakat yang memberikan pelayanan terhadap anak usia dini yang orangtuanya 

memiliki kesibukan dalam bekerja. Pelayanan Tempat Penitipan Anak Usia Dini ini 

diberikan dalam bentuk pengasuhan, perawatan, dan  juga bimbingan sosial dengan 

bermain sambil belajar secara nonformal untuk menstimulasi perkembangan fisik, 
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kognitif, emosional, dan sosial yang merupakan aspek-aspek penting dalam 

mencapai tahapan perkembangan anak usia dini yang optimal pada periode 

emasnya. 

 

2.3.2.  Tujuan dan Sasaran  

Adapun Tujuan dan  Sasaran dari layanan Tempat Penitipan Anak Usia Dini 

secara umum adalah sebagai berikut: 

A. Tujuan 

 Memberi kemudahan bagi orang tua dalam menjalankan kewajibanya dalam 

mengurus anak maupun bekerja. 

 Menciptakan tempat bermain dan belajar yang dapat merangsang kreativitas 

dan ketrampilan sesuai dengan tahapan perkembanganya. 

 Memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk 

tumbuh dan berkembang pada periode emas (Golden Age) bagi anak usia 

dini, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak berpartisipasi 

dalam lingkungan sosialnya. 

 Menyediakan suatu wadah yang memberikan pelayanan terhadap anak-anak 

usia dini selain sebagai tempat dirawat, dan diasuh oleh tenaga-tenaga 

profesional 

B. Sasaran 

Secara umum sasaran dari Tempat Penitipan Anak Usia Dini ini adalah anak 

usia dini dengan rentang usia (6 bulan - 4 tahun) dalam keadaan normal yang 

tidak cacat fisik maupun mental, serta dalam keadaan sehat dan tidak 

menularkan penyakit apapun. 

 

2.3.3.  Batasan Proyek 

Adapun batasan-batasan dari proyek Tempat Penitipan Anak Usia Dini ini 

meliputi batasan non-fisik dan batasan fisik yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

A. Batasan Non Fisik 

Batasan non fisik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pada 

Tempat Penitipan Anak Usia Dini . Batasan non fisik tersebut adalah: 
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1. Pola pelayanan 

Adapun pola pelayanan yang diberikan pada Tempat Penitipan Anak Usia 

Dini terbagi menjadi 3, diantaranya: Pelayanan penuh waktu, Pelayanan 

tengah waktu, Pelayanan purna waktu. 

2. Jenis TPA dan Pelayanan 

Jenis TPA yang terpilih adalah jenis TPA lingkungan, dan jenis pelayanan 

yang akan diberikan adalah pelayanan terhadap kesejahteraan anak terkait 

dalam masa pertumbuhan dan perkembanganya pada periode emasnya 

(Golden Age) dengan cara bermain sambil belajar. 

3. Ratio Petugas dan Anak 

Untuk ratio petugas dan anak mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh 

Departemen Sosial RI Tahun 2004, hal ini ditekankan untuk menghindari 

penyalahan aturan yang berlaku juga menjamin anak mendapatkan asuhan, 

rawatan, dan bimbingan sosial yang baik. 

4. Status Kepemilikan dan Pengelolaan 

Status kepemilikan Tempat Penitipan Anak Usia Dini akan dimiliki oleh 

yayasan. Dalam pengelolaannya akan dibantu oleh ketua yayasan bersama 

dengan staff terkait. 

B. Batasan Fisik 

Batasan fisik dari Tempat Penitipan Anak Usia Dini adalah: 

1. Penampilan Bangunan 

Penampilan bangunan pada Tempat Penitipan Anak Usia Dini akan mengikuti 

peraturan daerah  yang berlaku pada Kota/Kabupaten setempat. 

2. Luas Lahan dan Besaran Ruang 

Luas  Lahan dan Besaran Ruang yang nantinya akan digunakan didesain 

sesuai kebutuhan untuk memenuhi fungsi sebaga Tempat Penitipan Anak 

Usia Dini sehingga nantinya dapat menampung tiap-tiap fasilitas yang 

direncanakan pada Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 

3. Fasilitas  

Fasilitas yang disediakan akan disesuaikan dengan aktivitas yang akan 

diwadahi, meliputi: fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas pengelola, 

fasilitas servis. 
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2.3.4. Lokasi 

Pendekatan untuk menentukan wilayah lokasi secara umum ditinjau dari 

beberapa faktor sebagai berikut: 

 Tujuan dan Sasaran dari Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 

 Jenis Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 

 Civitas utama adalah anak usia dini, sehingga diperuntukan untuk mencari 

lokasi yang aman dan nyaman bagi anak usia dini. 

 Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten setempat. 


