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5.2 Pengalaman Selama Menjadi Pendidik di PAUD ABA 

 Setiap pekerjaan, apapun bidangnya, dimana pun tempatnya, bagaimana 

pun pandangan tentangnya, pasti ada suka dan duka saat menjalankannya. Begitu 

pula dengan pekerjaan sebagai pendidik PAUD ABA. Semua informan, baik yang 

baru bergabung (belum genap 1 tahun) maupun yang sudah purna tugas, atau  

mendekati masa purna tugas, sepakat mengenai pernah menggalami suka duka 

selama bekerja. Tetapi, ada satu hal yang tidak biasa. Saat informan diminta 

menceritakan pengalaman menyenangkan, semua antusias, spontan, bahkan 

sepertinya tidak pernah kehabisan bahan untuk diceritakan, terutama bila 

menyangkut dengan anak-anak. Tetapi saat diminta menceritakan pengalaman 

tersulit, mereka berpikir agak lama, bahkan ada yang merasa kesulitan untuk 

menemukannya. Padahal, penulis sangat berharap mendapatkan banyak informasi 

mengenai pengalaman “pahit” selama menjadi pendidik PAUD ABA.  

Pengalaman yang menyenangkan selama menjadi guru PAUD ABA setiap 

individu berbeda-beda. Sebagian besar informan menyatakan bahwa 

pengalaman/hal yang paling menyenangkan adalah bersumber dari anak-anak, baik 

saat belajar di kelas, saat bermain di luar kelas, maupun saat mereka sudah lulus.  

Pendapat ini dinyatakan oleh K 01, yaitu: 

 “...Anak-anak masih mengingat saya, walau mereka sudah besar, sudah 

lama lulus. Kadang mereka sengaja mampir ke TK, katanya ingin ketemu 

saya. Saya sudah 17 tahun di sini, jadi sudah banyak lulusannya, sudah 

besar-besar...”  

Informan K 01 merupakan guru paling lama bekerja di PAUD ABA tempatnya 

bekerja. Sejak awal bekerja, 17 tahun yang lalu, beliau memang tetap di situ, belum 
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pernah pindah kemanapun. Beliau ketika diminta pendapat mengenai pengalaman 

sulit, menyatakan tidak ada. Karena baginya, semuanya menyenangkan. 

Pembawaannya tenang dan kalem. Nampaknya banyak murid dan juga wali murid 

yang senang kepadanya. Saat wawancara, di tempatnya bekerja, penulis melihat 

banyak tumpukan bingkisan dari wali murid, sebagai tanda terima kasih dari 

mereka. Hari itu memang hari terakhir masuk sekolah, dan pembagian rapot. 

“Alhamdulillaah, ini yang namanya rejeki dari Allah, tidak disangka-

sangka. Walaupun gaji saya tidak banyak, tapi jalan rejeki itu selalu saja 

ada. Yang penting kita selalu bersyukur, nanti Allah tambah rejekinya.” 

Selesai K 01 ini menyampaikan pendapat di atas, tiba-tiba ada suara motor berhenti. 

Beliau pamit sebentar untuk melihat siapa yang datang, karena guru lain sudah 

pulang semuanya. Dari kejauhan saya mengamati, seorang ibu muda membawa 

bingkisan yang cukup besar, dan diserahkan kepada K 01. Setelah berbincang 

singkat, beliau kembali menemui saya untuk melanjutkan wawancara.  

“ini lho mbak (memanggil penulis), baru selesai ngomong, sudah datang 

lagi. Subhaanallaah...” 

Penulis mencoba bercanda dengan mengatakan, 

  “disyukuri saja bu, nanti juga ada lagi.” 

 “Aamiin.” Jawabnya spontan. 

Saat penulis mencoba mengorek pendapatnya mengenai kompensasi yang diterima, 

beliau malah balik bertanya: 

“ya, coba saja dihitung sama mbaknya, cukup tidak? yang jelas, saya merasa 

senang di sini, jadi ya cukup-cukup saja. Selain gaji kan ada juga THR kalau 

lebaran dan juga seragam. Walaupun THR dari yang lain malah lebih 

banyak, lha yang ini-ini (sambil tertawa kecil dan menunjuk tumpukkan 

bingkisan di ruangan itu).” 
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Masa kerja K 01 sudah memasuki tahun ke 17, tapi belum mendapat dana 

sertifikasi. Gaji yang didapat adalah RP 500 ribu per bulan ditambah insentif 

fasilitasi sebesar Rp 350 ribu. Beliau merasa nyaman bekerja karena anak-anak 

yang menyenangkan, suasana kerja yang kondusif, ditambah teman-teman yang 

juga baik, bisa diajak bekerjasama. Sementara yang membuat puas adalah saat bisa 

menyelesaikan tugas dengan baik pada hari itu, karena sang suami tidak 

mengijinkan membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Sedangkan mengenai usulan, 

beliau menginginkan agar tidak terlalu banyak tugas administrasi atau apapun, yang 

menyebabkan anak-anak terabaikan, supaya guru lebih fokus pada pekerjaannya 

mendidik dan mengajar. Setelah selesai wawancara, sebelum berpamitan, penulis 

menyampaikan sebuah bingkisan kecil, sebagai tanda terima kasih. Beliau langsung 

bertahmid (mengucap Alhamdulillaah) dan bertasbih (mengucap Subhaanallaah), 

sambil tersenyum dan mengucakan terimakasih. Wawancara pun kami akhiri 

dengan pelukan hangat dan saling mendoakan untuk kesuksesan masing-masing. 

 Informan D 10, dengan masa kerja 6 tahun, sudah mendapatkan fasilitasi  

Rp 350 ribu dan gaji Rp 500 ribu per bulan, menyatakan pengalaman yang paling 

menyenangkan yaitu saat melihat anak-anak berkembang sesuai harapan. Saat 

beliau menyampaikan pengalamannya ini, diakhiri dengan rembesan air di ujung 

matanya, pertanda haru. 

“...pengalaman yang paling menyenangkan ya... saat melihat anak 

berkembang. Bayangkan saja, pada awal tahun, mereka datang, belum bisa 

apa-apa, belum bisa megang alat tulis, merobek, melipat, berdoa, tetapi.. di 

akhir tahun, mereka sudah bisa banyak hal. Senang sekali rasanya, sampai 

terharu saya kalau mengingat hal itu...”  
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Sedangkan pengalaman duka/sulit adalah saat merasa “disalahkan” oleh wali murid 

terkait dengan perkembangan anak. 

“... kalau pengalaman sulitnya ya... itu, pernah ada wali murid yang 

komplain, katanya anaknya sudah setahun sekolah tapi belum bisa apa-apa, 

cenderung menyalahkan guru. Padahal kita sudah berusaha maksimal. Bagi 

kami anak sudah cukup berkembang, tapi bagi orang tuanya, malah dirasa 

belum. Ada perbedaan sudut pandang.” 

Informan D 10 adalah bapak guru yang belum berkeluarga. Selain gaji dan insentif 

yang diterima setiap bulan, kompensasi yang disediakan lembaganya adalah uang 

pengisian rapot, THR setiap lebaran, transport untuk mengikuti rapat di luar 

lembaga, seragam, dan subsidi diklat. Menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik 

di PAUD ABA tempatnya bekerja lebih baik dibandingkan dengan tempat lainnya. 

Beliau mengisi waktu luangnya dengan mengajar/ les private dan berjualan on line. 

Pada awal bergabung dengan PAUD ABA (Kelompok Bermain) merasa 

kebingungan karena semua temannya dalam satu sekolah adalah perempuan. Tetapi 

lama kelamaan, perasaan itu hilang. Semua temannya saling menyayangi, saling 

menghormati, malah semuanya “ngemong” karena waktu itu termasuk guru paling 

muda.  

“... saya di sini malah seperti dengan  keluarga sendiri, ini Bu Mini (sambil 

menunjuk salah satu guru yang sudah senior) sudah jadi ibu saya, ibu-ibu 

yang lain jadi kakak saya semua, nyaman sekali rasanya. Dulu saya minder 

jadi guru PAUD, sekarang malah bangga, apalagi saat ada yang memanggil 

‘Bapak Guru’...bangga saja.” 

Informan D 10 mengaku pernah terbersit ingin keluar dari PAUD ABA, saat ada 

tawaran dari TK lain. Tetapi beliau menolak tawaran itu karena bukan TK Islam. 

Jadi tidak sesuai dengan niat awalnya mengajar PAUD, yaitu untuk menularkan 
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ilmu keagamaan yang didapat dari pesantren. Selain itu, beliau menyatakan ada 

yang belum memuaskannya, yaitu ingin dekat dengan orang tua. 

“...puasnya 75%, belum puas nya ya... saya masih ingin dekat dengan 

orangtua. Kemarin waktu ayah saya sakit, saya tidak bisa merawat dengan 

baik, harus bolak-balik ke Kulon Progo, rasanya sedih ya.”  

Pada akhir wawancara beliau memberi usulan untuk pemerintah agar lebih 

memperhatikan kesejahteraan guru honorer. 

Informan B 01 menyatakan pengalamannya, dengan antusias dan mata 

berbinar, yaitu saat bertemu murid yang suka usil terhadap teman-temannya. 

“...salah satu pengalaman menyenangkannya ini bunda (memanggil 

penulis), saat ada anak yang suka usil, setiap hari ... ngerjain temannya. Saya 

jadi cerewet...memberi nasihat yang baik. Tetapi, saat dia tidak datang, saya 

malah kangen, gak ada yang ‘dicerewetin’ lagi, ya.. kehilangan saja. Jadi 

ya... gak ada yang sulit, nakalnya anak saja bikin kangen kok...” 

Informan B 01 adalah seorang ibu muda dengan 1 anak yang masih balita. Sudah 

bekerja di PAUD ABA selama 4 tahun dan belum mendapat insentif. Gajinya setiap 

bulan Rp 300 ribu. Selain gaji setiap bulan, kompensasi yang diterima adalah THR 

setiap lebaran dan adanya dana subsidi untuk mengikuti pelatihan yang didapatkan 

secara bergiliran. Meskipun demikian. B 01 berusaha selalu bersyukur, karena ada 

suami yang menopangnya, dan masyarakat di sekitarnya juga kondisinya 

sederhana. 

“Sebenarnya kurang, tapi di sini kita mengabdi, tidak menuntut banyak. 

Masyarakat di sini juga petani, mereka tidak bisa membayar lebih.” 

 Beliau merasa senang dan nyaman bekerja di PAUD ABA karena 

lingkungannya menyenangkan, teman-teman guru baik, gampang untuk 

berkomunikasi dan share, wali  murid juga kooperatif. Di samping itu adalah karena 
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bisa berbagi ilmu dengan anak, serta bisa menuntun anak menjadi soleh dan terarah. 

Sementara yang membuat puas adalah apabila saat mengajar, anak-anak bisa 

senang dan bahagia, bisa konsentrasi dan menerima pelajaran. Beliau salah satu 

informan yang menyatakan bahwa tidak ada pengalaman yang menyulitkan selama 

bekerja di PAUD ABA. Semua disyukurinya. Ini terlihat dari wajahnya  yang 

nampak riang dan ramah. Selama wawancara pun dipenuhi dengan tawa dan canda. 

Adapun usulannya yang ingin disampaikan adalah himbauan  untuk pengurus agar 

lebih memperhatikan TK, memberi masukan dan motivasi untuk para guru, demi 

untuk kemajuan PAUD beserta peserta didiknya. 

Informan B 02 juga menceritakan pengalaman yang paling menyenangkan 

terkait dengan anak didiknya. Kali ini, di akhir pernyataannya,  informan benar-

benar meneteskan air matanya, dengan suara yang tersekat di tenggorokan, 

menandakan kebahagiaan yang sangat dalam. 

“...pernah waktu itu, ada anak yang tidak pernah mau maju ke depan kelas. 

Disuruh apa saja ya nggak mau. Selama 1 tahun belajar itu, ya tidak mau 

sama sekali maju, baik berdoa, menyanyi, atau apapun. Tapi, 2 hari sebelum 

kenaikan kelas, itu anak malah mau maju, menawarkan diri untuk meminpin 

doa. wah... rasanya bahagia...sekali. Itu anak saya peluk, saya ciumi berkali-

kali, sambil nangis saya... kamu hebat le...kamu bisa...Ibu bangga sama 

kamu...” 

Saat ditanya mengenai pengalaman yang sulit selama menjadi guru PAUD ABA, 

Informan B 02 cukup lama termenung, mencoba mengingat-ingat, akhirnya 

menyatakan tidak ada yang sulit. Beliau bergabung di PAUD ABA memang baru 6 

tahun, tetapi sebelumnya sudah bekerja di PAUD lain selama 26 tahun. Beliau 

sudah mendapat sertifikasi sekitar 11 juta per 3 bulan, dan tidak memperoleh gaji 

dari lembaga. Beliau mengaku selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah 
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kepadanya. Bahkan saat pertama mengajar, digaji 15 ribu per bulan, itu pun 

diterima dengan penuh syukur.  

“... saya itu kalau dapat uang itu seneng, berapa pun dapatnya. Selalu saya 

syukuri. Bahkan dulu, saat digaji 15 ribu pun saya merasa senang, ya... 

karena dapat uang. Apalagi sekarang, sudah melebihi dari gaji bapak 

saya...” 

Informan B 02 ini merasa senang mengajar di PAUD ABA karena suasana 

kekeluargaan yang sangat terasa, ilmu agamanya juga banyak, disamping juga 

anak-anak yang menyenangkan, terutama adalah karena bisa memberi contoh yang 

baik kepada anak-anak. Beliau merasa puas saat mengetahui ada anak didiknya 

yang sukses dan masih mengingatnya.  

 Informan D 03 merupakan salah satu perintis berdirinya  sebuah PAUD 

ABA (TK) di Kecamatan Depok. Setelah lulus SPG, beliau diajak pengurus 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Depok untuk mendirikan TK ABA 

Pringwulung. Sebagai kader Muhammadiyah/’Aisyiyah, tentu saja beliau 

menyambut dengan gembira, karena merupakan ladang amal. Ayahnya (almarhum) 

adalah salah satu tokoh Muhammadiyah. Ajaran untuk selalu “menghidup-

hidupkan Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah” sudah 

tertanam dalam benak keluarganya. Sebagai perintis, bersama pengurus PCM 

beliau menjadi guru, mencari guru lain, dan mencari donatur juga. Saat itu belum 

digaji, karena memang tidak ada dana untuk menggaji. Untuk kebutuhan sehari-

hari, bersama kakaknya, beliau berjualan sembako, door to door, di sore hari.  

“tapi waktu itu, kami hanya menjual kepada orang yang mau bayar cash, 

karena modal kami juga terbatas. Kami kan yatim piatu, jadi modalnya 

sangat minim. Kakak saya yang belanja ke Bringharjo, nanti saya yang 

mencatat dan menjual ke tetangga sekitar, ya termasuk kepada pengurus 
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Muhammadiyah/’Aisyiyah juga. ya Alhamdulillah, cukup untuk membiayai 

sekolah adik-adik.” 

Setelah satu tahun berjalan, karena jaraknya cukup jauh dari rumah, dan saat itu 

belum punya sepeda, kakaknya mengajaknya merintis TK lain di lokasi yang lebih 

dekat dengan rumahnya. Penduduk di sekitarnya juga memang membutuhkan TK. 

Beliau pun mengikuti kakaknya karena di TK ABA tempatnya bekerja sudah ada 

guru lain yang menggantikan. Satu tahun kemudian, beliau mendaftar menjadi PNS, 

dan alhamdulillaah, pada tahun berikutnya (1983) SK nya sudah turun, dengan 

tugas pertamanya adalah di TK PKK, Condongcatur. Di TK ini, beliau selalu 

mengajarkan kebiasaan Islami, seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, 

sebelum makan, dan sebagainya. Beberapa guru yang nonmuslim merasa 

keberatan, karena ini adalah TK umum. Beliau bersikukuh, karena mayoritas anak 

didiknya beragama Islam. Saat itu, beliau adalah satu-satunya guru yang berjilbab 

saat mengajar. Tentusaja tidak menjadi masalah, karena beliau yakin apa yang 

dilakukannya adalah benar. Setelah 11 tahun, beliaupun ditugaskan ke TK ABA, 

masih di Desa Condongcatur juga. 

“itu tahun 94 bu, saya digaji Rp 250 ribu waktu itu. Jaman sak mono, PNS 

gajinya masih di bawah standard. Mulai ada kenaikan itu jamannya Gus 

Dur, setelah itu jamannya Pak Habibie, ya jasanya Pak Habibie itu, gajinya 

meningkat 2 kali lipat. Waktu itu saya sudah menikah dan kontrak rumah. 

Alhamdulillaah, suami saya jualannya laris bu, sampe bisa bikin rumah. 

Uang hasil jualan itu saya tabung, soalnya kalau dipegang suami nanti habis. 

Orangnya kan begitu, nanti kalau ada remaja masjid datang, butuh uang, 

nyoh, siapa lagi yang datang, nyoh, jadi ya sebagian saya kumpulkan, 

sampai bisa haji juga bu. Suami saya juga heran waktu saya bilang sudah 

daftar haji itu, malah tanya, uangnya dari mana?” 

Sekarang beliau merasa bersyukur sekali, sudah mendapat sertifikasi sekitar 4 juta 

per bulan. Setiap dana sertifikasi turun, beliau selalu menyisihkan sekitar 1 juta 
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untuk teman-temannya yang belum mendapat sertifikasi. Beliau juga selalu 

menyemangati teman-teman lainnya untuk selalu berbagi, berapa pun, yang penting 

ikhlash. Beliau merasa bahwa itu adalah rejeki dari Allah untuk keluarganya. 

Suaminya sudah beberapa tahun memang tidak beliau ijinkan untuk berjualan lagi, 

karena sudah lansia.  

“Bapak (suami) sekarang biar ngajar ngaji saja. Di rumah ya ada anak-anak 

TK yang datang, kalau sore ya si mbah si mbah, ada yang ke rumah, ada 

yang di masjid. Tidak apa-apa, gantian saya yang kerja. Di rumah saya tidak 

pernah ga ada lawuh (lauk untuk makan) bu, selalu saja ada yang ngirimi. 

Muridnya Bapak kan ada yang pedagang, ada yang tukang becak, ada saja 

yang dibawa, mereka itu janjian bergantian bawa, atau bagaimana, saya juga 

gak ngerti.” 

Bagi D 03, bekerja di PAUD ABA itu tidak ada yang sulit. Paling yang agak repot 

itu saat ada anak yang bermasalah dan belum bisa mengatasinya. Beliau merasa 

nyaman karena setiap hari bisa bertemu dengan anak-anak, bermain-main dengan 

mereka, serta teman-temannya juga solid. Bahkan, saat ini, cucunya pun sekolah di 

tempatnya bekerja. Tentusaja hal ini menambah kebahagiannya, bisa ketemu dan 

momong cucu setiap hari, meski bukan di kelasnya. Adapun yang membuatnya 

senang adalah saat melihat anak-anak tumbuh kecerdasannya, baik kinestiknya, 

kognitifnya, maupun yang lainnya dari 8 kecerdasan itu. Mengenai usulan, beliau 

menginginkan agar salah satu PAUD yang ada di yayasan tempatnya bekerja bisa 

dijadikan PAUD unggulan, dengan biaya lebih. Karena trend orang tua sekarang 

adalah memilih PAUD yang bergengsi, dengan biaya tinggi, dengan tampilan fisik 

yang  menarik, sehingga bisa menopang PAUD lainnya.  

Informan N 02, karena baru 6 bulan bergabung dengan PAUD ABA, 

mengaku belum bisa bercerita banyak mengenai suka dukanya.  
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“... yang menyenangkan ya... saat saya ada halangan, tidak masuk kerja, ada 

murid saya dan orang tuanya pada menanyakan saya, katanya kangen.” 

“... kalau untuk yang sulitnya ya... ini, saya di sini baru, paling muda, belum 

banyak pengalaman, jadi sering merasa disepelekan. Saya dianggap paling 

mengerti IT juga, jadi ya sering disuruh-suruh kalau ada tugas yang 

berhubungan dengan IT.” 

Informan N 02 ini ibu guru yang belum berkeluarga, lulusan S.1 

Keguruan/Pendidikan, pernah bekerja di PAUD lain, merasa masih kesulitan dalam 

menyesuaikan dengan PAUD ABA. Beliau pernah juga mengajar di PAUD Islam, 

tetapi program-programnya berbeda, sehingga masih proses penyesuaian. Beliau 

juga mengaku masih belum merasa nyaman bekerja di PAUD ABA ini, karena 

memang bukan keinginannya. Pindah kerja ke PAUD ABA adalah anjuran orang 

tua, sehingga merasa ‘sedikit’ terpaksa, karena harus patuh pada orang tua. Pada 

waktu sore, beliau juga menjadi tentor di sebuah Bimbingan Belajar. Walaupun 

begitu, informan N 02 mengaku merasa senang menjadi guru PAUD ABA karena 

memang suka dengan anak-anak. Harapanya, selain berbakti kepada orang tua, juga 

bisa menyalurkan ilmu yang dimiliki dan beribadah. Semmentara usulannya adalah 

agar pemerintah membuka kelas profesi guru untuk S.1. 

 Informan N 03, yang sebelum mengajar di PAUD ABA pernah mengajar di 

PAUD umum, merasakan perbedaan yang signifikan dalam kurikulum 

pendidikannya. Beliau merasa senang karena lebih banyak materi keagamaan, 

sehingga mengharuskan beliau memahami dan menguasai materi tersebut dan 

sekaligus menjadi amalan sehari-hari. 

“...ada yang berbeda, di ABA ada hafalan doa dan surat-surat pendek, ada 

praktek sholat, cara-cara beribadah, ada infaq tiap hari Jumat.”   

Selama 30 tahun mengajar di PAUD ABA, beliau memang mengakui ada suka 

dukanya. Beliau selalu mulai bekerja dengan “Bismillah”, lalu berangkat ke sekolah 

berupaya membuat anak-anak senang, sehingga sang guru pun merasa senang. 
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Baginya hal yang membuatnya senang adalah saat anak-anak didiknya manut 

(patuh) pada gurunya. 

“... ya saya senang kalau anak-anak itu kalau disuruh mengerjakan, 

semuanya manut, mau mengerjakan, jadi merasa berhasil, komunikasinya 

sudah benar, bisa diterima anak.” 

Sementara pengalaman yang kurang menyenangkan terjadi pada saat baru beberapa 

tahun bekerja, karena beliau lupa tahun berapa tepatnya. 

“Waktu itu ada pendaftaran guru bantu oleh pemerintah. Saya berharap, dan 

saya merasa persyaratannya sudah cukup, jadi saya mendaftar. Ternyata, 

saya ditolak, katanya pengalaman kerjanya kurang 1 bulan. Saya kecewa 

sekali waktu itu. Masak, masa kerja saya yang sudah bertahun-tahun, tidak 

dianggap, tidak dihargai, dikalahi sama yang kurang 1 bulan itu. Saya 

sempat mutung, gak  masuk sekolah (kerja). Itu saya pikirkan terus, digelar, 

digulung, di gelar, digulung, sampai akhirnya saya sadar, dulu kan niat 

awalnya kerja di PAUD itu untuk ibadah, masak, hanya karena hal-hal dunia 

seperti itu, saya menyerah? Akhirnya saya kuatkan lagi niat saya, 

bismillaah, lillaahi ta’ala, akhirnya ya saya masuk lagi sampai sekarang. 

Setelah kejadian itu, N 03 mengaku tidak terlalu mempedulikan lagi masalah seperti 

itu, karena mungkin memang bukan rejekinya. Beliau yakin bahwa rejeki itu sudah 

diatur oleh Allah. Buktinya, usaha pertaniannya, yang sudah menjadi usaha 

keluarga secara turun temurun, Alhamdulillaah, selalu berhasil. Sekarang, beliau 

sudah menikmati pekerjaannya di PAUD ABA. Walaupun belum mendapat 

sertifikasi, N 03 tetap merasa senang, karena bisa tetap beribadah, mengambangkan 

ilmu, dan mengantar anak-anak menjadi solih solihah. Walaupun demikian, saat 

ditanya mengenai usulan yang ingin disapaikan, beliau secara implisit menyiratkan 

masih ada keinginan untuk lebih diperhatikan oleh pengurus, termasuk masalah 

kesejahteraannya. 

Informan N 04 menceritakan pengalaman yang menyenangkan karena 

keberhasilannya, sebagai guru sentra, dalam memikat hati anak-anak. 

“... anak-anak kalau di sentra saya semuanya antusias. Saat mereka malas 

sekolah pun, jika diberitahu bahwa hari ini akan masuk di sentra saya, anak-

anak langsung mau berangkat. Terkadang mereka bertanya kepada ibunya, 

masuk ke sentra peran itu, berapa hari lagi? Mereka malah suka menghitung 

hari. Sentra saya sentra peran, jadi saya cukupkan semua fasilitasnya. 

Misalnya waktu berperan jadi dokter dan pasien, saya bawakan stetoskop 
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asli yang saya dapatkan dari dokter yang sudah pindah tugas, jadi mereka 

bisa mendengar detak jantung temannya, mereka senang. Saat berperan jadi 

juru masak, ya saya bawa daging sama panggangan, kami bikin sate, semua 

bergantian ngipasi.” 

“...kalau pengalaman sulitnya ya... paling kalau harus membujuk-bujuk 

anak yang gak mau masuk kelas. Tapi itu juga ya... tidak sulit, hanya perlu 

kesabaran lebih saja...” 

Informan N 04 merasa senang bekerja di PAUD ABA, sejak di Kelompok Bermain 

sampai sekarang dipindahkan ke TK, karena semuanya memang menyenangkan. 

Teman-teman guru, pengurus yayasan, wali murid, semuanya “OK”. Apalagi 

muridnya, semuanya bikin senang, walaupun  ada saja yang agak ‘istimewa’. Di 

waktu sore hari, beliau juga menerima les private, untuk anak TK maupun SD, di 

rumahnya.  

 Informan G 01 menyatakan pengalaman menyenangkannya juga saat bisa 

meraih prestasi. 

“...pengalaman yang menyenangkan itu ya... saat saya bisa berprestasi. 

Waktu itu ada lomba membuat alat permainan edukatif (APE) untuk PAUD. 

Alhamdulillaah, saya mendapat juara. Pernah satu waktu ada tamu dari 

Belgia,  datang ke TK dan mencari saya. Saya kaget, saya pikir ada apa? 

Kok ada Londo (sebutan untuk orang asing) mencari saya. Eh...ternyata 

mereka melihat karya saya di internet dan bermaksud ingin belajar membuat 

APE, seperti yang ada di internet. Ya, saya bangga, dari desa kecil seperti 

ini, karya saya bisa dikenal di luar negeri.” 

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

senang, karena masyarakat di sekitarnya menjadi lebih baik kondisinya. Selain itu, 

beliau terutama merasakan kepuasan batin, yang mungkin sulit didapatkan di 

tempat lain. Tidak hanya karena teman-teman, murid-murid, lingkungan, atau 

aparat desa yang saling mendukung, tetapi tujuan awal untuk “ngopeni” umat itu, 
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bisa terwujud. Beliau juga merasa dengan menjadi guru PAUD ABA ini jadi 

semakin banyak saudara, walaupun secara finansial masih belum sesuai. 

“untuk masalah cukup tidaknya penghasilan dari PAUD ABA, ya tidak 

cukup, tapi pancuran Allah itu sangat banyak, jadi insyaAllah cukup. Saya 

di rumah juga sambil berwiraswasta. Jenisnya makanan basah bunda 

(memanggil penulis). Ya alhamdulillaah, bisa mengisi ke beberapa toko di 

Yogya dan  Jateng.” 

 Informan D 04, saat ditemui, sedang merasa sangat bahagia karena SK 

Impassing sudah turun, termasuk dananya yang bari diterima 1 kali ini. Ini adalah 

pertemuan ke 2, karena penulis merasa ada yang harus diklarifikasi. Sebelum 

memulai wawancara, beliau meminta ijin untuk minum air hangat, karena sedang 

sakit gigi, tapi beliau bersedia untuk wawancara. Matanya berkaca-kaca saat 

mengungkapan kebahagiannya. 

“Alhamdulillaah mbak (memanggil penulis), kemarin-kemarin mendapat 

sertifikasi 4,5 setiap 3 bulan, sekarang mendapat 8 juta. Subhaanallaah, 

benar-benar nggak nyangka. Sewaktu dulu saya ngajar di Kelompok 

Bermain, tidak pernah berpikir akan mendapat seperti ini (sambil mengusap 

air matanya). Saya jadi inget Bu Syakir, semua keihklasan itu pasti akan 

dibalas, karena Allah Maha Mencatat. Maha Adil, akan memberi balasan 

pada saatnya.” 

Informan D 04 mulai mengajar di PAUD ABA sebenarnya berawal dari TK. Tetapi, 

setelah 6 bulan, karena waktu itu sudah mendirikan KB, dan belum ada yang 

“megang”, maka pengurus memintanya untuk mengajar dan sekaligus menjadi 

penanggungjawab di KB. Sebenarnya ada beberapa guru yang ditawari, tetapi 

semua merasa keberatan, dengan berbagai alasan. Akhirnya, D 04, yang saat itu 

masih lajang, menyanggupinya. Sebenarnya agak bingung juga untuk pertama kali, 

karena basicnya bukan pendidikan PAUD. Tetapi beliau berusaha untuk 

melengkapi kekurangannya dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya 
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mengenai PAUD, baik melalui workshop, seminar, diklat, dan sejenisnya. Beliau 

merasa segala sesuatunya dipermudah Allah. Selama 2 tahun berusaha, beliau 

bertemu dengan para pakar PAUD yang memberikan banyak ilmu, sehingga merasa 

percaya diri untuk memegang KB. Untuk kejadian yang tidak menyenangkan pada 

saat bekerja di KB adalah saat bertemu partner yang kurang bisa diajak bekerja 

sama.  

“saya mendapat partner yang kurang bisa diajak bekerja sama. Waktu itu 

saya malah difitnah, dituduh memakai uang wakaf. Padahal semua 

keuangan saya catat. saya pisahkan catatan keuangan dapur dan KB. Tetapi 

Ibu A ini malah mengatakan saya bodoh, menerima uang tapi tidak memberi 

kuitansi. Saya sampai disidang oleh pengurus. Saya pasrah saja, kalau pun 

pengurus mau mengeluarkan saya, saya siap, tapi saya nyatakan bahwa saya 

tidak menggunakan uang itu. Tetapi Allah Maha Adil mbak, Ibu A itu 

kecelakaan, patah kakinya. Setelah masuk lagi, beberapa bulan kemudian, 

pengurus nampaknya menangkap gelagat yang tidak wajar, ya akhirnya Ibu 

A itu dikeluarkan, karena terbukti beliau tidak jujur.” 

Saat ditanya mengenai penghasilan, beliau merasa selalu dicukupkan Allah. Saat 

pertama dipindah ke KB, beberapa wali murid TK yang ditinggalkannya ada yang 

datang ke KB, membawakan berbagai macam makanan dan sebuah cincin emas. 

Tentusaja ini di luar dugaannya, karena mengajar di TK juga baru 6 bulan. Tapi 

itulah rejeki, datangnya tidak disangka-sangka, tetapi sudah diatur oleh Yang Maha 

Kuasa.  

“Niat saya di KB itu ya hanya ibadah, sampai saya juga tidak terlalu 

memikirkan masalah penghasilan. Saya fokus pada anak-anak, bagaimana 

pendidikan yang tepat untuk mereka. Saya sampe ikut kursus pijat bayi 

untuk mem-back up kekurangan saya, karena terkadang ada anak yang 

rewel terus, setelah tak pijat-pijat lembut, biasanya anak itu lebih tenang, 

bisa tidur. ya begitulah. Kebutuhan saya pribadi itu sepertinya memang 

selalu Allah berikan. Saya butuh kerudung, ya ada yang ngasih, butuh baju, 

ada yang ngasih, ya itu, dari wali murid, kalau seragam kan memang dikasih 

pengurus ya. Saya di KB itu kayak di rumah sendiri, mbak. Terkadang jam 

setengah 7 saya sudah datang, buka pagar, nyapu, ngepel, bersih-bersih, 
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terus nyiapin pelajaran, begitu sampai sore. Sampe rumah, mandi, sholat 

Maghrib, makan, terus tidur, saya itu malah gak pernah ketinggalan 

tahajjud. Nyaman sekali rasanya waktu itu, nggak pernah terbersit merasa 

iri sama teman atau perasaan negatif seperti itu.” 

Beliau juga bersyukur karena badannya selalu sehat. Selama 2 tahun di KB, beliau 

hanya absen 2 hari karena sakit. Setelah itu, beliau kembali ditarik ke TK, sampai 

sekarang. Saat ini beliau dudah menikah dan dikaruniai satu orang putra yang juga 

beliau titipkan di TPA dekat rumahnya. Jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah 

memakan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan motor. Setelah mendapat dana 

sertifikasi, D 04 merasa lebih bersyukur, lebih bertanggung jawab, dan lebih 

memperhatikan perkembangan anak didik. Permasalahan yang agak mengganggu 

adalah peraturan dari dinas, misalnya masalah penilaian yang harus sesuai dengan 

dinas, padahal itu terlalu rumit. Usulannya kepada pemerintah adalah agar 

peraturan penilaian disederhanakan, supaya tidak menyita waktu sampai anak-anak 

terbengkalai. Di akhir wawancara, penulis mengucapkan terima kasih dan 

memohon maaf karena telah mengganggu waktunya, padahal beliau sedang sakit 

gigi. 

“tidak apa-apa, sudah kewajiban kita untuk saling membantu, ya, saya 

bisanya cuma cerita seperti itu. Tapi, subhanallah, mbak, sakit gigi saya 

sudah hilang, selama wawancara malah tidak terasa, alhamdulillaah.” 

Wawancara langsung kami akhiri, karena beliau sudah ditunggu oleh komite 

sekolah untuk rapat. 

Lain lagi dengan Informan G 02, seorang ibu guru yang sudah berkeluarga, 

tetapi belum dikaruniani putra. Bergabung dengan PAUD ABA sudah 3 tahun, 

lulusan S.1 umum, pernah bekerja di lembaga penelitian di instansi pendidikan, 

mendapat gaji dari PAUD ABA Rp 350 ribu per bulan, dan belum mendapat 
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insentif. Beliau menyatakan, yang di akhir pernyataannya disertai mata yang 

berkaca-kaca, pengalaman menyenangkannya adalah saat ditatap oleh anak. 

“... bagi saya pengalaman yang menyenangkan itu, saat bersama dengan 

anak-anak. Saat kita datang ke sekolah... kemudian bertemu anak kecil... 

lalu dia menatap... lalu dia  tersenyum...menyalami...  dan mengucap salam, 

‘assalaamu’alaikum Bu Guru’, aduh...rasanya senang sekali...” 

Informan G 02 ini merasa senang bekerja di PAUD ABA dibandingkan dengan 

pekerjaan sebelumnya. Baginya, menghadapi anak-anak jauh lebih menyenangkan 

dari pada menjadi asisten peneliti. Harapannya, dengan menjadi guru PAUD ABA, 

beliau bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menularkan ilmu kepada anak-

anak. Adapun pengalaman yang paling sulit yaitu saat ada anak yang ‘spesial’. 

“... yang sulitnya ya... saat menghadapi anak yang special, suka main fisik, 

temperamental, sehingga mengganggu temannya. Yang sulitnya ya kalau 

sampai menyerang temannya. Saat melerai itu, kita harus menggunakan kata 

positif, tidak boleh berteriak, tidak boleh marah. Wong yang dimarahi juga 

gak ngerti. Ya... harus ekstra sabar...” 

Informan G 02 menyatakan bahwa pada awal bergabung dengan TK ABA, merasa 

kesulitan, merasa sebagai beban, karena yang dihadapi benar benar berbeda. 

Biasanya menghadapi para peneliti yang sudah dewasa, saat itu berbalik harus 

berhadapan dengan anak-anak kecil, yang cara berkomunikasinya juga berbeda. 

Tapi hal itu berlangsung hanya beberapa bulan saja. Sekarang beliau merasa bangga 

karena sudah bisa diterima oleh anak-anak. Menurutnya, menjadi guru PAUD lebih 

menyenangkan daripada pekerjaan sebelumnya, karena menghadapi anak-anak 

membuatnya senang. Selain itu, teman-temannya baik, kekeluargaan, suasana 

sekolah juga sangat mendukung. Saat ditanya mengenai usulan yang ingin 

disampaikan, walaupun agak malu-malu beliau menyatakan bahwa agar honornya 

ditambah, kalau bisa sesuai UMR. 
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Sementara informan D 01, yang sudah purna tugas, menyatakan merasa 

senang dan bahagia saat bertemu (mantan) muridnya yang sudah besar-besar. 

“kalau ketemu murid di jalan, itu mereka sering menyapa, menyalami, 

sekarang sudah besar-besar, tapi mereka masih mengingat saya. saya juga 

beberapa masih mengingat mereka, terutama yang ‘spesial-spesial’ itu. 

Senang ya bu (panggilan kepada penulis), bangga.” 

Untuk hal yang sulit, informan D 01 ini merasa tidak ada yang sulit, karena semua 

persoalan selalu dia hadapi, sampai selesai. 

“kalau yang sulit, apa ya, nggak ada ya, karena semua masalah saya hadapi. 

Anak yang ‘spesial’ dan tidak bisa dikendalikan, saya dekati, saya ajak 

ngobrol, sampai dia mengerti akibatnya apa, ya walaupun tidak bisa 

sebentar, butuh proses, tapi ya bisa selesai. Atau mungkin, dulu, waktu saya 

awal masuk, saya kan dari Muallimat, sekolah keagamaan, saya merasa 

kadang ada diskriminasi, sementara yang lain dari lulusan keguruan umum. 

Tapi itu mungkin hanya perasaan saya saja, karena baru penyesuaian. 

Teman-teman guru di sini baik-baik kok, saya sering diajari juga, dikasih 

tau, ...” 

 Sementara itu, ada juga guru yang berpendapat berbeda mengenai hal yang 

menyenangkan, diantaranya karena waktu dan pekerjaannya yang fleksibel,  

Pernyataan ini diungkapkan oleh D 09, yaitu: 

“...Waktunya lebih fleksibel, tidak membutuhkan banyak berpikir seperti 

guru SD, guru matematika, fisika. dan lain-lain.” 

Informan D 09 adalah seorang ibu dengan 2 anak. Lulusan D 3 Kesehatan, dan 

menyatakan bahwa sebagian besar keluarganya berprofesi sebagai guru, termasuk 

ibunya. Beliau pernah bekerja di perusahan provider kartu seluler. Menurutnya, 

bekerja di PAUD lebih fleksible. Bekerja bisa dilaksanakan sambil bermain dan 

bersenang-senang. Terkadang ada ide-ide yang muncul secara spontan saat 

mengajar. Beliau termasuk salah satu guru dengan kreativitas bidang seni yang 
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lebih tinggi dibandingkan guru lainnya. Hal ini bisa dilihat dari hasil karyanya 

berupa dekorasi panggung untuk acara tutup tahun PAUD di tempatnya bekerja. 

Hasilnya sederhana, simple, tapi manis, enak dilihat. Beliau juga merangkap guru 

lukis di tempatnya bekerja. Salah satu prestasi beliau adalah “menjinakkan” salah 

satu murid yang “super spesial”, yang pernah sekolah ke PAUD lain, tetapi tidak 

bisa bertahan lama, karena tidak ada guru yang bisa mengendalikannya.  

“Anak itu hanya kurang perhatian, jadi ya, dia sebenarnya minta perhatian. 

Cuma, anaknya ini memang cerdas, jadi semua keingintahuannya harus 

selalu segera terjawab, terpuaskan. Anak ini memang benar-benar cerdas, 

dia akan tau kalau kita menjawab asal saja, apalagi berbohong, wah, dia 

akan marah.” 

Karena keberhasilannya itu, sekarang murid tersebut lebih bisa diarahkan, 

walaupun keingintahuannya tetap harus segera terjawab. Tentusaja hal ini disambut 

baik oleh orang tua bahkan neneknya yang biasa turut menungguinya. Untuk 

pengalaman sulit, karena basicnya bukan keguruan/pendidikan, adalah saat 

memahami kurikulum. 

“... sulitnya itu saat memahami dan mempelajari kurikulum, karena basic 

saya kesehatan.” 

Sebenarnya, informan D 09 adalah termasuk pendatang baru, karena belum lengkap 

satu tahun bergabung dengan TK ABA. Gaji yang diterima sebesar Rp 300 ribu per 

bulan. Tetapi beliau sudah menikmati keberadaannya sebagai guru. Ibunya adalah 

seorang guru dan keluarga besarnya juga mayoritas guru. Beliau juga menyatakan 

kesukaannya terhadap anak-anak. Saat ini, D 09 sedang menempuh studi S.1 PAUD 

atas kerjasama pengurus dengan Universitas Ahmad Dahlan. Harapannya, dengan 

menjadi pendidik/guru PAUD ABA, beliau bisa menjadi pendidik yang bermanfaat 

dan berkualitas. Adapun usulannya kepada pemerintah adalah agar lebih 
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memperhatikan kesejahteraan guru PAUD, karena mereka adalah garda terdepan 

dalam pendidikan. 

Pendapat lain mengenai pengalaman yang menyenangkan adalah karena 

adanya perhatian dari pengurus, sebagaimana pernyataan N 01. 

“... saat ada THR dari salah satu pengurus, mungkin harganya tidak 

seberapa, tapi semuanya dikasih, ya guru, ya karyawan, itu dari pribadinya 

pengurus, satu orang, yang menandakan beliau begitu memperhatikan 

kami.” 

Informan N 01 adalah guru senior yang sudah 34 tahun berbakti di PAUD ABA. 

Menurutnya, bekerja di PAUD ABA ini lebih banyak pengalaman 

menyenangkannya, walaupun dukanya juga ada.  

“... dulu itu, pernah tidak sreg dengan salah satu pengurus, saya sempat apa 

ya, semacam ‘mutung’, ya penyebabnya, ya mungkin bagi beliau itu hal 

biasa, tapi saya merasa tidak terima. beliau itu menegur saya di depan umum 

dengan cara yang kurang pas. Terus saya pikir-pikir, kemudian dari 

pengurus juga ada yang datang ke saya, klarifikasi dan memberi semangat. 

Akhirnya ya, saya semangat lagi dan terus tetap di TK ABA.  

Sejak tahun 1984 beliau memang hanya menjadi guru PAUD ABA dan termasuk 

salah satu perintisnya. Untuk menambah penghasilan, beliau suka nyambi dengan 

berjualan baju. Berjualan juga terbatas kepada sesama guru, karena waktu berjualan 

juga biasanya saat ada acara rapat atau pertemuan. Sekarang sudah PNS dan 

mendapat sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan, ditambah gaji sebesar Rp 800 

ribu. Informan N 01 merasa senang bekerja di PAUD ABA karena bisa bekerja 

sambil beribadah setiap hari. Lingkungan sekolahnya juga aman, dan dekat dengan 

masjid. Saat penulis mencoba mnggali pengalaman lain yang tidak menyenangkan, 

beliau menyatakan, ada, masih dengan pengurus, bukan pengurus yayasan, tapi 

salah satu pengurus PCM. 
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“... ya itu, ada bapak dari PCM yang suka ikut ngatur-ngatur, sering 

ngontrol,  memberi komentar, tapi ya itu, rasanya kurang pas. Harusnya kan 

kalau mau memberi saran atau kritik, ya disampaikannya kepada pengurus 

yayasan dulu, nggak langsung begitu.” 

Informan D 05 merasa bekerja di PAUD ABA lebih menyenangkan 

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, karena merasa terhibur. 

“...Menjadi guru PAUD lebih menyenangkan, kita bisa belajar tentang 

bagaimana memahami karakteristik anak. Kita juga bisa berinteraksi 

dengan dunia anak-anak yang lucu-lucu dengan cerita atau gaya bicara 

mereka, jadi kayak anak-anak lagi, ya, menyesuaikan, terhibur juga.” 

Informan D 05 mengaku puas bekerja di PAUD ABA karena bisa berbagi ilmu 

dengan anak. Ilmu yang didapat dengan melanjutkan studi ke jenjang S.1 PAUD, 

bisa langsung diamalkan dan dipraktekkan langsung terhadap anak. Beliau  juga 

merasa kompensasi yang didapatkan bisa mencukupi kebutuhannya, karena untuk 

kebutuhan rumah tangga, masih ditanggung suami. Selain gaji dan fasilitiasi, ada 

tambahan lain berupa THR, seragam, ongkos jahit, hadiah loyalitas berupa cincin 

emas, dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Semua disyukuri sebagai 

anugerah dan rejeki dari-Nya. Adapun usulannya adalah agar pemerintah 

memberikan perlindungan (asuransi) kepada guru PAUD. 

 Informan D 02 adalah seorang bapak guru yang sudah berkeluarga tapi 

belum punya anak. Beliau termasuk salah satu guru yang mendapat beasiswa 

melanjutkan studi S.1 PAUD dari Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Provinsi DIY. 

Prestasi yang pernah diraih adalah Juara mendongeng tingkat wilayah DIY. Dari 

prestasinya ini, beliau sering mendapatkan panggilan untuk mendongeng di 

berbagai tempat. Biasanya, panggilan itu selalu dia penuhi selama waktunya tidak 

bertabrakan dengan waktu belajar efektif di PAUD ABA. Dan menurut 
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pengakuannya, selama ini, panggilan mendongeng biasanya memang untuk acara 

sore hari. Masa kerja di KB ABA sudah memasuki tahun ke 5 dan sudah mendapat 

insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan. Gaji yang diterima sebesar Rp 600 ribu per 

bulan, tetapi masih mendapatkan tunjangan gula dan beras, disamping THR setiap 

lebaran sebesar 1 kali gaji. Beliau merasa senang mengajar di PAUD ABA karena 

lebih dinamis dan banyak tantangan. Beliau juga merasa tidak bisa marah terhadap 

anak-anak.  

“saya juga suka jengkel kalau melihat anak-anak, tapi kalau mau marah, 

anak-anak malah ngetawain, jadi ya gak jadi marah, sak jane (sebenarnya) 

ya marah, tapi ya jadinya ketawa, wong yang dimarahin juga malah 

ngetawain. Jadi  ya, ketawa terus, seneng terus.” 

Informan D 02 mengaku senang dan bangga dengan profesi guru PAUD, karena 

berawal dari guru PAUD ABA itulah beliau bisa masuk komunitas pencerita, 

pencipta lagu, dan penulis buku, disamping juga sebagai ajang aktualisasi diri dan 

jalan untuk berkembang. Beberapa kekurangan yang beliau rasakan adalah pada 

manajemennya. Menurutnya, PAUD ABA itu harus mandiri, harus ada dukungan 

usaha lain, tidak hanya bergantung pada wali murid. Beliau mengaku pernah merasa 

ingin cuti, untuk membuat konsep yang lebiih baik untuk PAUD ABA ini. Tapi 

tidak boleh, karena SDM nya memang kurang. Meskipun demikian, beliau tetap 

merasa nyaman karena teman-temannya pengertian. Mengenai pengalaman yang 

kurang menyenangkan, beliau menyatakan saat ada wali murid yang tidak bisa 

diajak bekerjasama. 

“ya ketika kita sudah membuat konsep yang baik untuk anak, malah ditolak 

dan tidak didukung oleh wali murid. Misalnya, sekarang kan lagi gencar 

gemari (gemar makan ikan), kita sudah ajarkan kepada anak dan kita 

sediakan makanan sehat dengan ikan dan sayur saat makan bersama, eh 
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malah sama ibunya dibawakan makanan lain yang tidak sehat, junk food 

malah, katanya ini makanan kesukaan anaknya, di rumah ya maunya sama 

itu.” 

Saat ditanya mengenai usulan yang ingin disampaikan, informan D 02 menyatakan 

bahwa pembagian BOP oleh pemerintah itu kurang pas.  

“...selama ini kan BOP (bantuan operasional pendidikan) dari pemerintah 

itu kan berbasis jumlah siswa, harusnya ya berdasarkan kebutuhan. Sekolah 

dengan jumlah murid banyak akan mendapat bantuan lebih banyak dari 

pada yang jumlah muridnya sedikit. Otomatis kan lebih makmur. Sementara 

yang jumlah muridnya sedikit, dananya juga sedikit, jadi ya tetap saja sulit 

untuk bersaing kalau dilihat dari fasilitas. Harusnya BOP itu berdasarkan 

kebutuhan, sekolah mana yang butuh apa, jadi fasilitasnya bisa lebih 

dilengkapi.” 

Informan D 07 menyatakan belum puas bekerja di PAUD ABA, karena 

belum optimal dan masih banyak kendala. Informan D 07 adalah seorang ibu guru 

Kelompok Bermain, bercerai dengan suaminya, berputra 2, yang salah satunya 

bersekolah di PAUD ABA. Beliau sudah mendapatkan dana fasilitasi sebesar Rp 

250 ribu per bulan, ditambah gaji sebesar Rp 650 ribu.  

“ya setelah mendapat dana fasilitasi ya saya senang, bersyukur, dan lebih 

teratur dalam administrasi. Kalau cukup tidaknya ya masih belum cukup, 

karena saya punya anak dan tidak ada kerja sampingan.” 

Informan D 07 tinggal bersama kedua anaknya di rumah orang tuanya. Setiap ada 

acara kunjungan ke luar, kedua anaknya selalu diajak. Biasanya acara kunjungan 

dilaksanakan setiap 2 tahun, saat tabungan para guru sudah dianggap cukup untuk 

biayanya. Biasanya pengurus memberi subsidi sekitar 50 % dari total biaya kepada 

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD ABA tempatnya bekerja. Pengurus juga 

memberi kelonggaran untuk mengangsur biayanya bagi pendidik/guru yang 

memang membutuhkan. Beliau merasa bisa menikmati pekerjaannya, terutama saat 

bermain dengan anak-anak. Beliau juga berharap agar kesejahteraannya lebih 
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diperhatikan. Meskipun demikian, beliau merasa senang bekerja di PAUD ABA, 

bahkan menyatakan tidak ada pengalaman yang sulit atau tidak menyenangkan.  

Informan D 08, seorang ibu guru yang sudah berkeluarga, tetapi belum 

dikaruniai putra, mengaku sempat merasa ragu saat awal bekerja di PAUD ABA. 

“... ya, pernah, sempat ragu, karena basic pendidikan saya S.1, jurusan Guru 

MI (Madrasah Ibtidaiyah), karena merasa tidak sesuai saja, tapi sekarang 

sudah senang, bisa menyesuaikan” 

Sebenarnya informan D 08 ini baru masuk tahun ke 3 di PAUD ABA, tetapi 

kinerjanya sangat baik, menurut ibu kepala sekolahnya. 

“ anak ini tekun, mau bekerja keras, mau belajar. Dikasih kerjaan apa pun 

ya selesai, rapi. Dia juga mengerti IT, sehingga sangat membantu kami, 

khususnya saat persiapan akreditasi seperti sekarang ini.” 

Ada yang unik dari informan D 08 ini, yaitu kecintaannya kepada kucing. Penulis 

melihat, beliau tidak jadi pulang, karena melihat ada kucing yang datang. Kucing 

itu dipanggil, lalu beliau mengeluarkan makanan kucing dari bagasi motornya. 

“saya kemana-mana selalu bawa makanan kucing. Jadi setiap ketemu 

kucing yang terlihat lapar di jalan, saya berhenti dulu, memberi makan. Ini 

ajaran Bapak saya, agar menyayangi kucing. Ya, kucing kan makhluk Allah 

juga...” 

Informan D 08 ini mendapat gaji Rp 450 ribu per bulan dan belum mendapat 

insentif, padahal setiap hari membeli makanan kucing, tapi beliau tetap merasa 

cukup. 

“...kalau masalah penghasilan, ya belum cukup, tapi alhamdulillaah, sudah 

dicukupi dari suami. Kami sama-sama suka kucing, jadi ya memang kami 

sisihkan dana untuk itu.” 

Informan D 08 ini merasa senang bekerja di PAUD ABA, terutama saat bertemu 

anak-anak yang lucu dan unik, apalagi saat mereka berhasil menyelesaikan tugas. 
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Didukung ibunya yang juga guru TK, beliau termasuk guru yang cepat beradaptasi 

terhadap lingkungan pekerjaan dan terampil dalam menyelesaikan berbagai 

pekerjaan. Mengenai usulan yang ingin disampaikan, beliau berharap adanya 

perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer. 

Dari pernyataan pengalaman informan, maka disimpulkan bahwa 

pengalaman/hal yang paling menyenangkan selama menjadi guru PAUD adalah 

karena faktor internal (pribadi), yaitu saat bisa berprestasi dan faktor eksternal, 

yaitu karena Anak-anak; baik saat belajar di kelas, saat bermain di luar kelas, 

maupun saat mereka sudah lulus; dan pengurus yang mau memperhatikan, dan 

karena waktu dan pekerjaannya yang lebih fleksibel. Begitu juga dengan 

pengalaman yang tidak menyenangkan, penyebabnya adalah faktor internal 

(pribadi), yaitu saat merasa belum berpengalaman, masih harus menyesuaikan 

dengan program dan lingkungan dan faktor eksternal, yaitu karena Anak-anak yang 

‘spesial’, pengurus yang terlalu ikut campur, dan saat harus memahami kurikulum 

bagi guru yang basicnya bukan dari keguruan/pendidikan. 

Demikianlah gambaran pengalaman pendidik/guru PAUD ABA mengenai 

suka dukanya di saat bekerja. Pada dasarnya, semua informan merasa pengalaman 

bekerja di PAUD ABA lebih  banyak yang manis dibandingkan dengan pengalaman 

pahitnya. Terutama saat bersama dengan anak-anak, baik saat bermain sambil 

belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Saat observasi, penulis sebenarnya 

melihat tingkah laku anak yang merepotkan, seperti lari ke luar sekolah, menyerang 

temannya, menangis yang tak jelas penyebabnya, main air sampai basah 

pakaiannya (dengan alasan cuci tangan sebelum makan), mengompol, dan 
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sebagainya. Tetapi semua pendidik PAUD ABA menangani semuanya dengan 

senyum, berkata dengan lemah lembut, mencoba memberi pengertian dengan halus, 

sekaligus juga sambil mengganti pakaiannya yang basah atau kotor. Ternyata hal-

hal seperti itu, yang sebagian besar orang menganggap menyulitkan, tidak menjadi 

masalah bagi mereka. Mereka menikmatinya. Semuanya disadari dan diterima 

sebagai tugas seorang guru PAUD. Adapun beberapa hal yang dianggap kejadian 

yang “pahit” atau dianggap sulit adalah manakala ada pendapat yang “miring” dari 

pihak-pihak tertentu, atau saat kebebasan mereka berekspresi terusik oleh campur 

tangan beberapa orang dengan memberi masukan dengan cara yang kurang pas. 

Sebenarnya ada juga beberapa pengalaman yang belum diungkapkan di sini, tetapi 

karena ini masalah pribadi, dan atas permintaan informan, penulis tidak bisa 

menyampaikannya. 

 

 

 


