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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Phenomenological Analysis 

dari Creswell (2007), mengikuti 4 tahap setelah pengumpulan data yang terdiri atas 

Data Managing; Reading dan Memoing; Describing, Classifiying, Interpreting; 

serta diakhiri dengan Representing dan Visualizing. Agar bisa memahami lebih 

mendalam mengenai bagaimana pendidik/guru PAUD ABA memaknai kerja atau 

pekerjaannya, penulis memulainya dengan menampilkan proses pengambilan 

keputusan menjadi pendidik/guru PAUD ABA. Setelah itu dilanjutkan dengan 

menggali fenomena yang dialami dengan memaparkan pengalaman selama menjadi 

pendidik/guru PAUD ABA. 

  

5.1.Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pendidik/Guru PAUD ABA 

Menjadi guru/pendidik PAUD memang bukan lah profesi impian bagi banyak 

orang. Bukan hanya karena pekerjaannya yang berat dan yang dihadapi adalah anak 

usia antara 0 sampai 6 tahun, yang jelas-jelas tidak bisa diajak berkomunikasi 

sebagaimana usia di atasnya, tetapi karena biasanya guru PAUD masih tidak 

dianggap/dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini bukan disebabkan oleh 

pandangan masyarakat mengenai pekerjaannya, karena hampir semua orang 

menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Anggapan remeh itu lebih 

karena gaji yang didapatkan sangat minim, bahkan jauh dari upah minimum 
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kabupaten/kota (UMK). Itulah mengapa, hanya sedikit saja orang yang mau 

berprofesi sebagai pendidik/guru PAUD. Walaupun demikian, masih ada orang 

yang mau menjadi pendidik/guru PAUD. Buktinya, pada tahun 2017,  jumlah Guru 

dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD di Indonesia mencapai 584.536 orang. 

Terdiri dari 321.494 GTK TK, 196.676 GTK KB, 58.547 GTK TPA, dan 58.657 

GTK SPS (Sumber dari Sapulidi Riset Center/SRC tahun 2017).  

Menjadi pendidik/guru  PAUD bisa merupakan keinginan sendiri atau pengaruh 

dari orang lain, baik keluarga, teman, atau tokoh masyarakat. Untuk yang menjadi 

pendidik/guru PAUD karena pengaruh orang lain, biasanya memang melalui proses 

yang tidak sebentar. Banyak pendidik/guru PAUD yang pada awalnya merasa 

bingung, susah, bosan,  bahkan marah dengan pekerjaan ini. Ada juga yang merasa 

terpaksa karena demi memenuhi keinginan orang tuanya. Tetapi, seiring 

berjalannya waktu, perasaan-perasaan negatif semacam itu perlahan sirna, berganti 

dengan perasaan senang bahkan bangga memiliki predikat pendidk/guru PAUD. 

Biasanya, hal ini terjadi saat sudah merasa dekat dengan anak-anak, benar-benar 

dibutuhkan oleh anak-anak, dan menjadi orang tua bagi anak-anak didiknya selama 

di sekolah. Belum lagi kehangatan yang dirasakan saat bersama teman-teman 

seprofesi yang senasib sepenanggungan, menangani masalah bersama, bahkan 

menikmati kebahagiaan bersama saat melihat anak-anak mereka berhasil 

menunjukkan kemajuan perkembangan dalam berbagai aspek. Perhatian 

pengurus/pengelola yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berprestasi 

atau mengembangkan ilmu pengetahuan baik melalu diklat, seminar, workshop, 

bahkan untuk melanjutkan pendidikan, turut melengkapi perasaan senang 
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pendidik/guru PAUD dalam bekerja. Keberadaan wali murid yang mendukung 

program sekolah dan pandangan positif masyarakat terhadap pendidik/guru PAUD 

merupakan hal-hal yang memperkuat mereka untuk tetap terus maju menghadapi 

berbagai resiko dan tantangan.  

 Menjadi pendidik/guru PAUD biasanya tidak dicita-citakan sejak kecil. 

Meskipun demikian, beberapa informan menyatakan mempunyai cita-cita menjadi 

guru PAUD. Hal ini dibuktikan dengan mengambil pendidikan keguruan, 

khususnya pendidikan PAUD baik di tingkat SLA maupun di jenjang strata 1. Salah 

satunya adalah nara sumber D 03 dengan pernyataannyasebagai berikut: 

“... saya sejak kecil yatim piatu, jadi tidak ada bimbingan orang tua untuk 

mengarahkan cita-cita saya. Tetapi, Bu Lik saya itu guru TK, jadi ada figur. 

Saya melihat Bu Lik mengajar TK dan saya berpikir bahwa menjadi guru 

TK itu menyenangkan.” 

D 03 memang bercita-cita menjadi guru PAUD. Setelah lulus SLP beliau lanjutkan 

ke sekolah kejuruan keguruan, SPG. Di SPG, beliau mendapat dukungan dari wali 

kelas dan guru BK-nya yang menganjurkan untuk mengambil jurusan TK. Tentu 

saja hal ini disambut dengan gembira, karena selain sesuai cita-cita, beliau juga 

menyukai anak-anak. Karir beliau sebagai guru PAUD dimulai dari mengajar dan 

merintis TK ABA Pring Wulung bersama dengan Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Depok. Sebagai perintis, pada awal berdirinya TK, beliau tidak 

mendapat gaji. Di sore hari, beliau isi dengan berjualan sembako untuk menambah 

penghasilan. Setelah 1 tahun, kemudian beliau diminta kakaknya merintis dan 

mengajar di TK Islam lainnya di sekitar tempat tinggalnya. Satu tahun kemudian 

beliau diangkat PNS dan ditempatkan di TK PKK. Ada sedikit yang mengganjal, 
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karena nilai-nilai keislaman selalu beliau tanamkan, padahal  ini adalah TK umum. 

Beberapa guru tidak menyetujui itu. Tetapi, sebagai kader ‘Aisyiyah, khususnya 

Nasyiatul ‘Aisyiyah, tidak mungkin membiarkan anak didiknya tidak mengenal 

Islam. Setelah itu, Alhamdulillaah, beliau ditugaskan di TK ABA. Tentu saja hal 

ini membuat beliau bahagia, karena sesuai dengan latar belakang keluarganya, yaitu 

Muhammadiyah. Sekarang beliau sudah mendapat dana sertifikasi. Harapanya, 

dengan menjadi guru di PAUD ABA, murid-muridnya akan menjadi anak yang 

membanggakan orang tuanya, anak-anak yang berkembang kecerdasannya, 

mandiri, terampil, berakhlak, dan bertambah ilmunya. 

Nara sumber yang mempunyai cita-cita menjadi guru PAUD lainnya adalah 

B 02 yang memilih  KPG TK untuk melanjutkan sekolah di tingkat atas. Beliau 

merasa prihatin dengan keadaan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya yang 

terlihat kumuh, kotor, dan kurang berpendidikan.  

“... dulu itu, keadaan anak-anak di lingkungan saya itu agak kotor,  dan 

kurang terdidik, terkadang mereka juga tidak mandi. Saya merasa prihatin. 

Saya ingin melihat anak-anak itu lebih baik keadaannya, lebih bersih, lebih 

pintar ya tidak terbelakang lah...” 

Harapannya, apabila menjadi guru PAUD, kelak bisa membuat anak-anak 

di sekitarnya lebih baik, lebih bersih dan lebih pintar. Selain itu juga, sebagai guru, 

beliau bisa menjadikan dirinya contoh bagi masyarakat, bisa mengendalikan diri, 

sehingga tidak merugikan masyaarakat. Sejak lulus dari KPG TK, beliau memang 

hanya bekerja di PAUD. Awalnya di PAUD umum, dan terakhir di PAUD ABA 

sesuai dengan tugas dari pemerintah, karena beliau adalah PNS. 

“...Ya, memang cit-cita saya jadi guru TK. Awalnya saya ngajar di TK 

Among Putro, di sana saya termasuk yang merintis TK, karena memang 
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baru didirikan, anaknya saja cuma ada 7 orang, dulu itu.  Setelah itu saya 

ditugaskan di TK Pajangan, itu juga TK umum.  Terus, terakhir saya 

ditugaskan di TK ABA Kadipolo, sejak tahun 2012.” 

Begitu juga dengan pernyataan informan N 03. Beliau memilih SPG TK 

untuk mengejar cita-citanya menjadi pendidik PAUD.  

“...saya memilih menjadi guru PAUD karena senang menghadapi anak-

anak, terus untuk mengembangkan ilmu supaya otak tidak beku, dan untuk 

beribadah, karena banyak beribadahnya...” 

Informan N 03 adalah seorang ibu yang sudah bekerja selama 30 tahun di 

PAUD ABA, sudah mendapat dana fasilitasi sebesar 300 ribu per bulan dan gaji Rp 

525 ribu. Kecintaan dan kesenangan saat menghadapi anak-anak membuat 

pekerjaannya menjadi lebih mudah dijalani. 

Sementara itu beberapa informan menyatakan bercita-cita menjadi guru, 

tapi bukan guru PAUD, sehingga pendidikan yang diambil adalah pendidikan 

keguruan secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh informan D 04, seorang 

lulusan S.1 Keguruan/Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau 

terinspirasi untuk menjadi guru PAUD saat melaksanakan KKN: 

“...Awalnya tidak bercita-cita jadi guru PAUD, tetapi ada masukan dari 

teman-teman KKN,  di sana berinteraksi dengan anak-anak TPA, di lokasi 

KKN. Menurut mereka (teman-teman KKN), saya cocok dan pantas serta 

punya figur menjadi seorang guru PAUD...” 

Informan D 04, mengawali karir menjadi guru PAUD ABA dengan menjadi guru 

TK, tetapi setelah 6 bulan, diminta pengurus untuk menjadi guru di Kelompok 

Bermain di yayasan yang sama, karena saat itu kekurangan guru. Sebenarnya, 

sebelum menjadi guru PAUD, beliau sudah bekerja di depot daging sapi, dengan 

penghasilan lumayan. Tetapi, karena cita-citanya adalah guru, maka beliau merasa 

tidak cocok dan memilih menjadi guru PAUD. Sejak awal beliau menyadari resiko 
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menjadi guru PAUD, terutama mengenai kompensasi finansilanya. Tetapi karena 

basic pendidikan di keguruan, kecintaan terhadap anak-anak, dan pengalaman 

menyenangkan bersama anak-anak TPA selama KKN, beliau akhirnya 

memutuskan untuk tetap menjadi guru PAUD. Setelah beberapa tahun mengajar di 

Kelompok Bermain, beliau dipindah tugaskan kembali ke TK ABA. 

Alhamdulillaah, sekarang beliau sudah mendapat dana sertifikasi. Harapannya, 

dengan menjadi guru di PAUD ABA, dimulai dari PAUD ABA tempatnya bekerja, 

pendidikan di negara Indonesia ini bisa meningkat lebih baik lagi. 

 Lain halnya dengan informan D 01. Beliau memang bercita-cita menjadi 

guru, tetapi keinginan awalnya, setelah lulus SD adalah melanjutkan ke SMP. 

Tetapi atas kerja sama keluarganya, maka akhirnya beliau masuk sekolah 

Muallimat. 

“Kalau cita-cita, iya. Tapi dulu itu sebenarnya saya ingin masuk ke SMP, 

tetapi waktu itu ijazah saya disembunyikan oleh kakak saya. Orang tua saya 

sepakat untuk memasukkan saya ke jurusan agama, karena kakak-kakak 

saya sudah di STM, SKP, dan SMEA. Jadi saya harus masuk Muallimat. 

Saya ya ngikut saja, kan manut sama orang tua.” 

Setelah lulus dari Muallimat, informan D 01 mengajar di TK Islam di Ponorogo, 

tapi bukan ABA. Proses mengajar di TK ABA berawal setelah menikah dan 

diboyong suami ke Yogyakarta. 

“…Pada awal saya pindah ke yogya, setelah menikah, itu lho, setiap hari 

ada orang jualan di depan rumah saya. Orang itu selalu menggunjing dengan 

pembeli, padahal yang datang kan silih berganti. dia itu berjualan dari pagi 

sampe sore, jadi ya gak selesai-selesai, terus... saja ngrasani, judeg aku. 

Saya mau melarang, ya tidak berani, karena waktu itu saya masih sangat 

muda dan orang baru di sini. Terus, ya, saya mencari-cari pekerjaan agar 

ada kegiatan. Alhamdulillah akhirnya saya boleh menjadi guru di TK ABA, 

karena saya juga pernah mengajar di TK di Ponorogo. ya, saya memang 

bisanya ya, cuma ngajar, senengnya juga ya ngajar.” 
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Nara sumber D 01 merupakan satu-satunya informan yang sudah purna tugas yang 

berhasil penulis temui. Masa kerja di PAUD ABA adalah 24 tahun. Beliau purna 

tugas pada tahun 2017, dan belum mendapatkan sertifikasi. Gaji tetapnya adalah Rp 

600 ribu per bulan. Beliau merasa cukup, karena segala sesuatunya sudah 

ditanggung oleh suami. Pada sore hari biasanya beliau menerima les mengaji bagi 

anak-anak TK dan SD. Beliau juga sering diminta sebagai Qoriah (Pembaca 

Alquran) dalam berbagai acara keagamaan, khususnya di daerah sekitar tempat 

tinggalnya. Beliau merasa senang bisa mengajar di PAUD ABA. Yang pertama 

adalah karena terbebas dari pedagang yang suka menggunjing tadi. Tetapi, selain 

itu juga merasa sebagai ajang bersilaturahmi dengan guru-guru lainnya. Dengan 

begitu, beliau merasa bertambah wawasan, karena bisa “curhat” dan mendapatkan 

solusi dari berbagai permasalahan. Di samping, itu, kecintaannya kepada anak-anak 

juga membuatnya bekerja sebagai hiburan, selain untuk mengembangkan ilmu. 

“…Bekerja itu kalau untuk saya ya untuk mengembangkan ilmu, untuk 

hiburan, untuk silaturahmi juga, kan ketemu teman-teman, dan 

memperbanyak wawasan, kalau ketemu teman, ngobrol, selalu saja ada hal 

baru. Kalau ibadah kan sudah pasti ya, karena semua yang kita lakukan itu 

ya dalam rangka ibadah.” 

 

Pengalaman D 02 mengenai proses memilih guru PAUD ABA sedikit 

berbeda. Beliau mendapat tawaran atau ajakan untuk mengajar di PAUD ABA 

setelah sebelumnya berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan, agar bisa 

bermanfaat untuk agamanya. 

“... Awalnya saya ngajar di Taman Pendidikan Alquran (TPA) di masjid 

dekat rumah. Waktu itu, PRA Pringwulung mau mendirikan Kelompok 

bermain, karena TK kan sudah ada. Terus saya diajak bu ketua PRA untuk 
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menjadi salah satu pengajarnya. Kebetulan, secara emosional, saya dekat 

dengan beliau. Waktu itu saya berazzam untuk bisa berguna untuk agama 

saya. Saya memohon kepada Allah, apabila saya berguna untuk agama, 

mohon ditunjukkan jalannya, eh, ternyata Bunda (sebutan untuk Ketua 

PRA) mengajak saya. Mungkin ini jalannya, agar saya berguna untuk agama 

saya.” 

Informan D 02 adalah bapak guru yang saat bergabung dengan PAUD ABA masih 

belum berkeluarga. Sekarang setelah berkeluarga, beliau masih tetap mengajar di 

PAUD ABA. Harapannya, beliau bisa menginspirasi guru lain dan bahkan diberi 

kesempatan (beasiswa) lagi untuk melanjutkan pendidikannya. 

 Bapak guru lainnya, informan D 10, juga mengakui menjadi guru PAUD 

adalah bukan cita-cita sejak kecil. Tetapi, karena ibunya seorang guru, dan guru TK 

nya juga laki-laki, jadi terinspirasi untuk menjadi guru PAUD setelah menyadari 

bahwa kinginannya untuk menjadi TNI tidak mungkin tercapai.  

“...Bukan, cita-cita saya menjadi TNI, seperti bapak. Tapi, tinggi saya 

kurang, sadar diri lah, gak mungkin tercapai. Guru TK saya laki-laki, ibu 

saya juga guru, jadi ya ada gambaran menjadi guru itu bagaimana. Sejak 

kuliah, saya banyak praktek mengajar di TK, sehingga lama-lama, karena 

seringnya berinteraksi, saya senang pada anak-anak. Setiap anak itu unik, 

jadi banyak tantangan. ” 

Informan D 10 merasa bahwa PAUD itu juga perlu figure laki-laki, karena selama 

ini guru PAUD memang didominasi oleh perempuan. Harapannya, dengan menjadi 

guru PAUD ABA, ilmu-ilmu keagamaan yang diperoleh selama di pesantren, bisa 

diajarkan kepada anak didiknya. 

Sebagain besar informan menyatakan bahwa menjadi guru apalagi guru 

PAUD adalah bukan cita-cita sejak kecil. Keputusan memilih guru PAUD lebih 

banyak karena anjuran orang tua, ajakan dan arahan teman, tawaran tokoh 

masyarakat, atau bahkan karena pengamatannya sendiri. Seperti pernyataan 
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informan D 05 yang akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan keguruan 

TK atas anjuran ibunya: 

“...Bukan, cita-cita saya pramugari. Tapi ya memang enggak kesampaian 

juga, persyaratannya kurang. Awalnya saya bekerja di Dealer Suzuki, tapi 

waktu itu ada PHK masal, saya salah satu yang terkena imbasnya.  

Kemudian, ibu saya yang guru TK, menganjurkan saya sekolah ke PGTK. 

Saya mengikuti saja karena saya sendiri juga suka dengan dunia anak-anak.” 

Informan D 05 ini memilih melanjutkan pendidikan di PGTK atas anjuran ibunya 

yang juga guru TK. Anjuran ini beliau ikuti bukan hanya karena ingin berbakti 

kepada orang tua, dengan mengikuti anjurannya, tetapi juga didukung oleh 

kesukaannya dengan dunia anak. Setelah lulus dari PGTK, lalu mengajar di TK 

ABA. Gaji yang didapat sebesar Rp 500 ribu per bulan dan insentif sebesar Rp 250 

ribu. Selain itu, setiap lebaran mendapat THR, seragam, dan ada hadiah loyalitas 

berupa cincin emas dari pengurus. Sekarang, setelah selama 10 tahun berbakti di 

TK ABA, alhamdulillaah, pengurus yayasan, bekerja sama dengan Universitas 

Ahmad Dahlan, memberi kesempatan untuk melanjutkan studi menempuh 

pendidikan S.1 PAUD. Tentu saja hal ini sangat disyukuri. Walaupun harus pandai 

membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan studi, semua itu dijalani dengan 

semangat dan penuh syukur. Harapannya, dengan menjadi guru PAUD ABA, bisa 

berbagi ilmu yang didapatkan dengan anak didiknya.  

Pernyataan lainnya adalah dari informan K 01 yang memutuskan menjadi 

guru setelah melalui proses menjadi tenaga admin di PAUD, atas tawaran salah satu 

tokoh masyarakat: 

“Awalnya ditawari Pak Kadus untuk bergabung di TK, waktu itu, 

sebenarnya ditawari untuk menjadi guru, tetapi saya memilih sebagai tenaga 

admin, karena saya masih ragu-ragu, bisa-tidak ya, saya menjadi guru 
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PAUD? Lama-lama saya merasa di admin kurang menantang, akhirnya 

mencoba untuk masuk kelas, yang memang sejak awal juga dianjurkan 

untuk di kelas. Setelah itu saya merasa bisa dan  senang menjadi guru 

PAUD.” 

Informan K 01 menjadi guru PAUD atas tawaran Kepala Dusun di tempat 

tinggalnya dan mendapat dukungan dari orang tua, khususnya sang ayah. Saat itu, 

K 01 bekerja di salah satu pabrik garment. Ayahnya merasa khawatir melihat anak 

gadisnya bekerja di pabrik yang mewajibkan pegawainya lembur. Sebagai pekerja, 

K 01 harus mengikuti peraturan perusahaan walaupun sering pulang saat malam 

telah larut. Walaupun ada bis antar jemput karyawan, sang ayah, tentusaja merasa 

khawatir dan tidak rela melihat anaknya masih harus bekerja di saat yang lain sudah 

beristirahat. Maka, saat ada tawaran dari Bapak Kepala Dusun untuk bekerja di 

PAUD ABA, ayahnya sangat mendukung K 01. Berawal bekerja sebagai tenaga 

administrasi, lalu melihat bagaimana guru-guru mengajar, akhirnya K 01 

memberanikan diri untuk ikut mengajar, karena lama kelamaan merasa pekerjaan 

administrasi kurang menantang. Sejak saat itu, K 01 merasa mantap untuk menjadi 

guru PAUD ABA. Harapannya, dengan menjadi guru PAUD ABA, beliau bisa 

membantu anak-anak agar lebih baik hafalan dan bacaan Qurannya. Menurutnya, 

bacaan Alquran orang-orang di sekitarnya masih banyak yang harus diperbaiki, 

termasuk hafalannya. Selain itu,  juga agar bisa bergaul dengan orang-orang baik. 

“...Karena ini dunia pendidikan, saya merasa akan bergaul dengan orang-

orang baik dan berpengetahuan, sehingga akan mewarnai  hidup saya. Saya 

jadi ketularan baik dan berilmu.”  

Informan G 01, merupakan salah satu perintis PAUD ABA. Sudah 

kesepakatan dengan suami, yang muallaf, untuk “ngopeni” umat. Mereka berharap 

bisa mengimbangi program kaum non muslim yang berusaha memfasilitasi semua 



81 
 

kebutuhan orang-orang di sekitarnya, khususnya dalam masalah pendidikan. 

Dengan mendapat dukungan dari aparat desa, akhirnya berdirilah PAUD ABA, 

bahkan dari pihak desa mempersilakan tanah kas desa untuk dipakai PAUD ABA 

jika berkenan melakukan pelebaran.  

“... ya sebenarnya bukan cita-cita saya jadi guru PAUD, karena saya berasal 

dari keluarga wiraswasta, termasuk saya juga. Awalnya itu berangkat dari 

merasa prihatin melihat kondisi sosial masyarakat di sini. Saya bersama 

suami merasa perlu memperbaiki keadaan masyarakat. Pada waktu itu ada 

komunitas non muslim yang mendirikan rumah ibadah yang besar dan 

sangat makmur, menawarkan berbagai bantuan kepada masyarakat berupa 

sembako, uang, dan bantuan pendidikan. Ya kami berusaha semaksimal 

mungkin agar masyarakat di sini tidak terpengaruh. Sebagai langkah awal, 

ya kami merintis TK ABA ini.” 

Informan G 01 berasal dari keluarga pengusaha yang cukup mapan. Beliau merasa 

senang, karena masyarakat di sekitarnya menjadi lebih baik kondisinya. 

Harapannya, dengan banyak beramal, ngopeni umat, Allah mengabulkan doa-

doanya agar anak-anaknya bahagia. 

Informan G 07 adalah seorang sarjana ekonomi. Awalnya bekerja di sebuah 

perusahaan dengan penghasilan cukup. Tetapi saat mulai memikirkan untuk 

berumah tangga, beliau merasa ragu dengan keputusannya. 

“Jika nanti berumah tangga dan memiliki anak, terus saya jadi wanita karir, 

bagaimana nasib anak-anak saya nantinya? Bagaimana saya merawat 

mereka? siapa yang mengurus? Apakah aman kalau dititipkan ke orang 

lain?” 

Akhirnya D 07 memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang sekiranya 

tidak terlalu menyita waktu, atau bahkan bisa sambil momong. Akhirnya beliau 

memilih Kelompok Bermain ABA yang sekaligus ada Tempat Penitipan Anak nya 

juga. Bagi D 07 bekerja adalah ibadah dan untuk mencari nafkah. 
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“Bekerja itu ibadah, berkarya, karena kita juga perlu penghasilan. Kalau 

punya penghasilan sendiri, lebih enak, lebih mandiri, tidak bergantung 

kepada siapa pun.” 

Informan D 07 mengaku bahwa menjadi pendidik PAUD ternyata lebih 

menyenangkan daripada pekerjaan sebelumnya. Beliau merasa senang bekerja di 

PAUD ABA karena bisa bekerja sambil merawat dan mengawasi buah hatinya. 

Sejak anak pertamanya lahir, selesai cuti, anaknya memang selalu dibawa ke TPA, 

sampai masuk KB dan TK ABA dalam yayasan yang sama dengan tempatnya 

bekerja. Beliau juga merasa bisa menikmati pekerjaannya, walaupun tidak sesuai 

dengan basic pendidikan, karena semuanya bisa dipelajari. Harapannya, dengan 

menjadi guru PAUD beliau bisa selalu bahagia. 

Lain lagi dengan informan N 04 yang memutuskan menjadi guru PAUD 

setelah melihat beberapa event program guru PAUD yang diselenggarakan 

menggunakan jasa Event Organizer (EO) tempat beliau bekerja. Sebagai salah 

seorang karyawan di Event Organizer, beliau sering menyelenggarakan berbagai 

acara, termasuk acara untuk guru PAUD. Beliau mengamati acara yang 

diselenggarakan untuk guru-guru PAUD. Saat itu N 04 berpikir bahwa acara guru-

guru PAUD itu asyik dan menyenangkan. Dari beberapa pengalaman kerja, setelah 

sebelumnya pernah menjadi tenaga administrasi di SMK dan SD, akhirnya beliau 

memutuskan untuk menjadi guru PAUD, dengan lembaga yang didatanginya 

adalah Kelompok Bermain. Sejak saat itu, beliau merasakan bahwa menjadi guru 

PAUD lebih menyenangkan, lebih menghibur, dan lebih nyaman. Setelah mendapat 

insentif, N 04 lalu melanjutkan pendidikan dengan mengambil program S.1 PAUD. 

Sekarang, dalam yayasan yang sama, sudah diangkat menjadi guru TK. Beliau 



83 
 

merasa senang dengan profesinya dan bersyukur karena apa yang diperkirakan dan 

diharapkan, ternyata memang sesuai dengan kenyataannya. Harapannya, dengan 

menjadi guru PAUD ABA, bisa membantu anak-anak menjaga hafalannya, baik 

Alquran, Hadits, maupun doa sehari-hari. Berikut ini adalah pernyataannya 

mengenai proses menjadi guru PAUD: 

“... Awalnya waktu saya jadi EO di SPA, saya sering mengadakan acara 

untuk guru-guru PAUD. Saya lihat-lihat, acaranya kok mengasyikkan. 

Semuanya kelihatan bahagia. Dari situ saya merasa tertarik, lalu mencoba 

melamar ke salah satu PAUD yang Islami. Saya akhirnya diterima di 

Kelompok Bermain. Pada waktu itu masih bernama Taruna Alquran, belum 

menjadi ABA. Kalau sekarang saya menjadi guru tetap, guru sentra di TK. 

Sentra saya sentra peran.” 

Informan N 04 memasuki tahun ke 17 bergabung di PAUD ABA dan belum 

mendapatkan dana sertifikasi. Saat ini, gaji yang diterima Rp 600 ribu per bulan 

ditambah insentif Rp 350 ribu. Selain gaji, ada yang sedikit berbeda dibandingkan 

dengan kompensasi dari PAUD ABA lainnya. Di tempatnya bekerja, semua guru 

mendapat uang kehadiran, BPJS, uang beras, jaminan hari tua (semacam pensiun), 

dan THR setiap lebaran.   

Demikianlah proses pengambilan keputusan untuk memilih profesi 

pendidik/guru PAUD ABA dari guru-guru PAUD ABA yang menjadi informan. 

Prosesnya berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Pada 

dasarnya ada yang bersumber dari diri sendiri dan ada juga yang mendapat 

pengaruh dari orang lain. Mana yang lebih baik? Semuanya baik, karena, walaupun 

pada awalnya karena pengaruh orang lain, tetap saja akan kembali kepada pribadi 

masing-masing untuk menentukan akan tetap bertahan di PAUD ABA ataukah 

tidak.  
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Bisa dikatakan bahwa pengambilan keputusan untuk menjadi guru PAUD 

bukan lah keputusan yang bisa diambil secara instan. Butuh berbagai faktor untuk 

dijadikan bahan pertimbangan. Menjadi guru, pada umumnya, juga bukan 

pekerjaan yang bisa dilihat hasilnya secara langsung. Untuk beberapa hal mungkin 

bisa, seperti kemampuan kognitif, kinestetik, bahasa, dan beberapa keterampilan 

yang bisa diamati lainnya.  Tetapi untuk kebiasaan beribadah, pola hidup bersih dan 

sehat, ma’rifatullah (pengenalan kepada Allah), itu memerlukan waktu bertahun-

tahun, jauh setelah semua hal itu diajarkan. Mungkin memerlukan waktu 20 atau 

30 tahun untuk bisa melihat hasilnya. Itu pun bisa terwujud saat didukung oleh 

lingkungannya yang memiliki budaya yang sesuai dengan apa yang diajarkan di 

sekolah. Tetapi, jika ini berhasil hasilnya akan sangat signifikan. Misalnya saja 

kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ini adalah tindakan preventif. Balita yang sudah 

terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, dengan selalu menjaga kebersihan badan, 

pakaian dan tempat tinggal, mencuci tangan sebelum dan setelah makan, 

mengkonsumsi makanan dan minuman halal, sehat, dan bergizi, dan sebagainya, 

jika sudah terpola dalam hidupnya, maka badannya akan sehat. Dan kebiasaan ini 

akan terbawa sampai dewasa. Bayangkan, berapa biaya yang bisa dihemat untuk 

ongkos kesehatannya. Berbeda dengan pendidikan kesehatan yang ditanamkan saat 

dewasa, tetap saja ada manfaatnya, tetapi mungkin terlambat. Di dalam tubuhnya 

sudah terdapat berbagai zat kimia yang bisa merusak, baik yang didapat dari 

makanan yang tidak sehat ataupun obat-obatan saat dia sakit, ataupun racun dari 

orang lain, saat menjadi perokok pasif. Tentusaja, jika hal ini sampai terjadi, 

tindakan yang bisa dilakukan adalah mencegah agar racun di dalam tubuhnya tidak 



85 
 

berkembang menjadi penyakit.  Karena untuk pengeluaran racun (detox) biayanya 

juga lumayan tinggi. 

Proses pengambilan keputusan untuk menjadi guru PAUD ABA tentu saja 

sudah melalui beberapa tahapan yang dilalui, walaupun tidak sama antara guru yang 

satu dengan yang lainnya. Janis dan Mann (1987) mengemukakan lima tahapan 

dalam mengambil keputusan, yaitu:  

1. Menilai informasi baru  

Informasi baru selalu dibutuhkan sebelum membuat keputusan untuk 

berubah dari  situasi yang ada sebelumnya. individu mulai merasa tidak 

nyaman berada dalam kondisi tertentu dan ia menyadari adanya kesempatan 

dan tantangan untuk berubah.  

2. Melihat alternatif-alternatif yang ada  

Individu telah percaya diri dalam menentukan kebijakan yang dipilih, maka 

akan memfokuskan perhatian pilihan. Individu menyadari permasalahan, 

dan mulai mencari pilihan tindakan yang akan dilakukan di dalam 

memorinya dan mencari saran dan informasi dari orang lain bagaimana cara 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

3. Mempertimbangkan alternatif  

Pada tahap ini individu melakukan proses pencarian dan evaluasi dengan 

teliti, mendukung atau tidaknya pillihan-pilihan yang ada untuk 

menghasilkan tindakan terbaik. Individu memikirkan keuntungan dan 

kerugian dari masing-masing pilihan hingga merasakan yakin dalam 

menetapkan satu pilihan yang dinilai objektif.  
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4. Membuat komitmen  

Setelah memutuskan, individu akan mengambil sebuah perencanaan 

tindakan tertentu untuk dilaksanakan, mulai memikirkan cara untuk 

mengimplementasikannya dan menyampaikan keinginannya tersebut 

kepada orang lain, sambil mempersiapkan argumen-argumen yang 

mendukung pilihannya khususnya bila ia berhadapan dengan orang-orang 

yang menentang keputusannya.  

5. Bertahan meskipun ada feedback negatif  

Individu pengambil keputusan merasa bahagia dengan pilihan yang ia ambil 

dan menggunakannya tanpa rasa cemas. Dia akan tetap bertahan dengan 

keputusannya meskipun ada komentar negatif tentang keputusannya. 

Kelima tahapan dalam proses pengambilan keputusan di atas, mungkin 

tidak dilalui oleh semua informan, terutama bagi informan yang memiliki cita-cita 

menjadi guru PAUD sejak kecil. Tetapi, bagi individu yang menjadi guru PAUD 

adalah karena pengaruh orang lain, atau karena merasa tidak nyaman dengan 

pekerjaan sebelumnya, tahapan tersebut sangat mungkin dilalui. Secara umum, 

proses pengambilan keputusan menjadi guru PAUD ABA dalam penelitian ini bisa 

digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu: 

1. Faktor Internal, dimana menjadi pendidik PAUD ABA merupakan cita-

cita informan sejak kecil 

2. Faktor Interaksional, dimana menjadi pendidik PAUD ABA merupakan 

pekerjaan yang paling sesuai menurut hasil pengamatan informan  
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3. Faktor Eksternal, dimana menjadi PAUD ABA merupakan arahan, 

ajakan, anjuran, atau masukan dari orang lain terhadap informan. 

 


