
 

 

 

 

LAMPIRAN  



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Gambaran umum nara sumber pendidik PAUD ABA di Kabupaten Sleman 

  Daftar pertanyaan no I  

 A  Pendidikan Terakhir  

 B  Lama bekerja di PAUD ABA  

 C Mendapat fasilitasi/sertifikasi, berapa /bulan?  

 D  Gaji dari PAUD ABA  

No Kode Jawaban Pertanyaan  No I Keterangan* 

  A B C D  

1 D 01 SLA 24 tahun Belum  600. 000,- Sdh pensiun 

2 D 02 S 1 5 tahun 250.000,- 600.000,- F KB 

3 D 03 S 1 32 tahun 4.000.000,- 250.000 Sertifikasi 

(terlama) 

4 D 04 S 1 13 tahun 1.500.000,- 625.000 Sertifikasi  

5 D 05 D 1 10 tahun 250.000,- 500.000 F TK 

6 D 06 SMU 7 tahun 250.000 600.000 F KB 

7 D 07 S 1 10 tahun 250.000 650.000,- F KB 

8 D 08 S 1 3 tahun Belum 450.000,- BF TK 

9 D 09 D 3 1 tahun Belum 300.000 NC 

10 D 10 S 1 6 tahun 350.000 500.000 FTK 

11 B 01 S 1 4 tahun Belum 300.000 BF TK 

12 B 02 SLA 6 tahun 3.400.000 0,- Sertifikasi  

13 B 03 S 1 32 tahun 4.000.000,- 0,- Sertifikasi 

(terlama) 

14 N 01 SLA 34 tahun 3.500.000 800.000,- Sertifikasi 

(terlama) 

15 N 02 S 1 6 bulan 0,- 300.000,- NC 

16 N 03 SLA 30 tahun 300.000,- 525.000,- FTK 

17 N 04 S 1 12 tahun 350.000,- 600.000,- F TK 

18 G 01 S 1 14 tahun 1.500.000,- 550.000 Sertifikasi 

19 G 02 S 1 3 tahun 0,- 350.000,- BF TK 

20 K 01 S 1 17 tahun 350.000,- 500.000,- F TK 

FKB : guru KB sudah mendapat fasilitasi 

FTK : guru TK sudah mendapat fasillitasi 

BFTK : guru TK belum Fasilitasi 

NC : New comer (di bawah 1 tahun) 

 

Berikut ini adalah hasil wawancara yang sudah penulis rangkum dengan 

menuliskan hanya inti dari pernyataan informan (reduksi data). 



 

Hasil Wawancara mengenai Alasan Bekerja 

Pertanyaan: Mengapa Ibu/Bapak (harus) bekerja?/ untuk apa Ibu/Bapak bekerja? 

 

No Alasan Bekerja 

1 Pada awal saya pindah ke yogya, setelah menikah, setiap hari ada orang 

jualan di depan rumah saya. Orang itu selalu menggunjing dengan 

pembeli yang datang silih berganti. Saya mau melarang tidak berani, 

karena waktu itu saya masih sangat muda dan orang baru di sini. 

Akhirnya saya mencari pekerjaan agar ada kegiatan. Alhamdulillah 

akhirnya saya boleh menjadi guru di TK ABA, karena saya juga pernah 

mengajar di TK di Ponorogo. Kalau bagi saya bekerja itu selain untuk 

mengembangkan ilmu ya untuk hiburan, silaturahmi, dan 

memperbanyak wawasan. Kalau sebagai ibadah sih sudah pasti ya, 

karena semua yang kita lakukan itu untuk ibadah 

2 Bekerja itu untuk aktualisasi diri, saya suka tantangan, di PAUD banyak 

tantangan, sehingga saya saya harus terus belajar untuk pemecahan 

masalah; sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, saya harus mencari 

nafkah juga,  pernah tidak bekerja selama jadi mahasiswa, rasanya 

bosan; untuk beribadah, kan mencari nafkah juga ibadah; untuk berbagi 

ilmu dan untuk belajar 

3 Bagi saya bekerja itu Untuk mengamalkan ilmu; untuk mencari nafkah, 

dan ibadah 

4 Makna kerja bagi saya adalah untuk beribadah kepada Allah, lahan amal 

dan ilmu untuk dunia dan akhirat. Dengan bekerja, seorang muslimah 

mempunyai kemandirian finansial, dapat membantu suami mencukupi 

kebutuhan hidup, dapat beramal sholeh lebih luas. 

5 Bagi saya Bekerja adalah sebagai sebuah kebutuhan hidup 

6 Menurut saya Bekerja adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidup 

7 Bagi saya, Kerja adalah ibadah, kerja adalah karya, dan kita bekerja 

jugakarena perlu penghasilan 

8 Kalau bekerja menurut saya adalah Untuk mengasah otak dan 

kemampuan, untuk menambah biaya kebutuhan hidup 

9 Bekerja adalah ibadah, agar hidup lebih  bermakna dan bermanfaat 

untuk orang banyak 

 

10 Untuk mencari nafkah, mengembangkan dan menyalurkan ilmu, 

mengajarkan ilmu agama, karena basic saya pesantren, saya ingin ilmu 

agama yang saya punya bisa ditularkan ke anak-anak 

11 Bekerja itu beribadah, dan untuk membantu suami, karena saya sebagai 

istri, bukan yang utama untuk mencari nafkah 



12 Bekerja adalah sarana Allah untuk memberikan rizki kepada kita, 

bekerja agar ikhlas, dan untuk kemanusiaan 

 

No Alasan Bekerja 

13 Bekerja adalah ibadah 

14 Pada awalnya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk memenuhi 

panggilan masyarakat, untuk mengamalkan ilmu, memajukan 

masyarakat, dan beribadah 

15 Mencari uang, untuk kesibukan, mencari jati diri, untuk berkarir juga 

16 Untuk mencari nafkah, untuk mengembangkan ilmu, dan yang pertama 

adalah untuk ibadah 

17 Untuk membantu suami, tapi lama2 enjoy juga 

18 Ibadah, ngopeni umat 

19 Ingin punya penghasilan sendiri, bisa bantu suami sedikit2, agar dapat 

pahala, untuk ibadah, dan untuk mendapatkan kenyamanan yang tidak 

didapatkan di tempat lain. Di tempat kerja sebelumnya tidak senyaman 

ini 

20 Pada awalnya untuk mendapatkan uang, untuk mengamalkan ilmu, dan 

untuk beribadah. Karena ini dunia pendidikan, saya merasa akan bergaul 

dengan orang2 baik dan berpengetahuan, sehingga akan mewarnai  

hidup saya. Saya jadi ketularan baik dan berilmu 

 

 

Hasil Wawancara Mengenai Harapan dengan Menjadi Guru PAUD 

Pertanyaan: Apa yang Anda harapkan dengan menjadi Pendidik/Guru PAUD? 

 

No Harapan dengan Menjadi Guru PAUD 

1 kepengen banyak teman, karena kalau banyak teman banyak yang bisa 

diajak diskusi untuk membahas macam-macam masalah 

2 ingin disekolahkan lagi, ingin bisa menginspirasi guru lain 

3 Murid-murid akan menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, 

anak-anak berkembang kecerdasannya, mandiri, terampil, berakhlak, 

dan bertambah ilmu 

4 Supaya pendidikan di negara kita bisa meningkat lebih baik lagi 

5 Lebih diperhatikan, bisa berbagi ilmu dengan anak 

6 Saya harap saya bisa bermanfaat  

7 Selalu bahagia 

8 Mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh 

9 Bisa menjadi pendidik yang bermanfaat dan berkualitas. 

10 Saya ingin mengajarkan semua ajaran agama yang saya fahami. TK 

ABA juga lebih maju, pelayanan lebih baik, dan bermanfaat bagi 

lingkungan 



11 Bisa mendidik anak2 yang mandiri, Islami, kreatif, agamis, anak 

menjadi karakter sekolah ABA, menjadi anak pintar, bisa meraih masa 

depan yang diinginkan 

No Jawaban Harapan dengan Menjadi Guru PAUD 

12 Supaya menjadikan diri kita contoh bagi masyarakat, kita bisa 

mengerem diri sehingga tidak merugikan masyarakat 

13 Supaya menjadikan anak-anak bertakwa, soleh, fondasinya lebih kuat 

14 Supaya anak-anak mendapatkan pendidikan agama dan bisa 

mengamalkannya 

15 Bisa menyalurkan ilmu dan beribadah 

16 Bisa mengembangkan ilmu, beribadah, mengantar anak menjadi 

soleh/solehah 

17 Bisa memajukan sekolah, anak2 bisa tetap menjaga hafalannya 

18 Saya merasa ini adalah wujud dari doa2 yang saya amalkan untuk 

kebahagiaan anak2 saya 

19 Bisa bermanfaat, menularkan ilmu kepada anak2 

20 Anak2 bisa lebih baik hafalan dan bacaan Qurannya 

 

Hasil Wawancara Mengenai Kepuasan 

Pertanyaana: Apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda? Kepuasan seperti apa 

yang Anda dapatkan? 

: 

No Pernyataan kepuasan bekerja di PAUD ABA 

1 Puas, seneng, teman-temannya enak 

2 Ya puas, di PAUD banyak tantangan, sebagai ajang aktualisasi diri, 

dan jalan untuk berkembang. 

Belum puas nya karena banyak keterbatasan. Saya ingin ABA ini 

mandiri SDM nya, financialnya, juga secara manajemen, harus ada 

dukungan usaha lain 

3 Puas, bisa membuat anak menjadi senang, bisa memberikan modal 

pendidikan untuk generasi penerus, dan menumbuhkan karakter Islami 

4 Puas. Dapat membantu pertumbuhan anak-anak menjadi seorang 

muslim dengan memberi contoh yang baik 

5 Puas, karena bisa memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu pada anak-

anak 

6 Puas, tetapi belum puas dari diri sendiri, harus terus memperbaiki diri 

dan lebih menambah pengetahuan dan pengalaman lagi 

7 Belum optimal, karena banyak kendala, baik dari segi finansial 

maupun dari diri saya pribadi 

8 Puas ketika melihat anak-anak berhasil 

9 Puas dan bersyukur, karena selain mengajar, saya juga bisa kuliah lagi 

mendalami PAUD 



10 75 % puas.. Teman2 semuanya baik, menyayangi, seperti keluarga 

sendiri. 

Belum puas nya karena Saya masih ingin dekat dengan orangtua 

 

No Pernyataan kepuasan bekerja di PAUD ABA 

11 Puas. Saat mengajar anak-anak , mereka bisa senang dan bahagia, bisa 

konsentrasi dan menerima pelajaran 

12 Puas, karena ada anak didik yang sukses dan masih mengingat saya 

13 Puas. Karena semuanya menyenangkan 

14 Puas, bisa  mengamalkan ilmu, beribadah setiap hari, wali murid juga 

bisa diajak kerja sama 

15 Kurang. Karena baru. Ada perbedaan program2 dengan PAUD 

sebelumnya, di sana lebih bonafid, sesuai dengan keinginan saya 

16 Puas. Karena bisa mengembangkan ilmu, teman2 baik, anak2 baik 

17 Puas, semuanya menyenangkan. Teman2 murid2, pengurus, wali 

murid, semuanya OK 

18 Puas. Ada kepuasan batin. Teman2 baik, anak2 baik, pengurus baik, 

jadi banyak saudara 

19 Puas, Rasanya senang saja, saat ketemu anak2, apalagi saat mereka 

menatap terus tersenyum, wah...senang sekali 

20 Puas, yaitu saat bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

 

Hasil Wawancara Mengenai Loyalitas 

Pertanyaan: Pernahkah ada keinginan untuk keluar dari Pendidik/Guru PAUD 

ABA? Mengapa? 

 

No Pernyataan Alasan merasa ingin/tidak ingin keluar dari ABA 

1 Tidak  karena semua persoalan saya hadapi, semuanya bisa 

selesai 

2 Hanya pernah 

ingin cuti 

Untuk fokus  membuat konsep yang lebiih bagus untuk 

PAUD ABA 

3 Tidak, hanya 

pernah judeg 

saat ada anak yang bermasalah, tapi belum bisa kita 

atasi 

4 Tidak  karena sudah mencintai profesi guru PAUD 

5 Tidak karena mencintai profesi guru PAUD 

6 Pernah  karena terkadang merasa mengajar di sini merupakan 

rutinitas yang melelahkan 

7 Tidak karena ladang amal, ladang penghasilan 

8 Ya, pernah Karena basic pendidikan S.1, jurusan Guru MI 

9 Tidak masih ingin berkontribusi untuk pendidikan 

10 Pernah  karena waktu itu ada tawaran yang lebih menarik. 

Tetapi saya tetap di TK ABA, karena yang ditawarkan   

bukan TK Islam 



11 Tidak sudah terlalu cinta kepada  mendidik anak-anak 

12 Tidak karena saya meerasa rasa kekeluargaan yang terasa 

sekali 

13 Tidak Senang menjadi guru 

No Pernyataan Alasan merasa ingin/tidak ingin keluar dari ABA 

14 Pernah  karena saya tidak sreg dengan salah satu pengurus. 

Tapi sekarang sudah klarifikasi, saya tetap terus di 

ABA 

15 Ya  karena tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi karena 

ditarik ayah dan pengurus, saya tetap bertahan 

16 Tidak, Cuma 

pernah 

mutung 

Cuma dulu pernah waktu pendaftaran guru kontrak itu, 

ternyata saya tidak masuk kualifikasi. Akhirnya saya 

merasa sia-sia usaha saya, sempat mutung. Tapi 

setelah dipikir lagi, niat saya kan awalnya beribadah, 

saya kuatkan lagi, akhirnya saya mengajar lagi 

17 Tidak  dari beberapa pengalaman, guru ABA yang paling 

enak, dekat dengan rumah juga 

18 Tidak  seperti niat awal, ngopeni umat 

19 Tidak Rasanya senang saja, saat ketemu anak2, apalagi saat 

mereka menatap terus tersenyum, wah...senang sekali 

20 Pernah  Saat banyak persoalan 

 

Hasil Wawancara Mengenai Pengalaman Paling Menyenangkan Selama 

Menjadi Guru PAUD ABA 

Pertanyaan: Apa hal (pengalaman) yang paling menyenangkan bagi Anda sebagai 

Pendidik/Guru PAUD? 

 

No Pendapat mengenai Pengalaman/hal yang paling menyenangkan 

1 Sering dipanggil/ disapa  dan disalami oleh murid dan mantan murid di 

jalan 

2 Anak-anak. Saat mereka membuat jengkel, tapi saya tidak bisa marah, 

malah jadi ketawa, malah jadi hiburan 

3 Ketika mengajar, melihat anak2 tumbuh kecerdasannya baik kinestetik, 

kognitif, dan yang lainnya dari 8 kecerdasan itu 

4 Saat yang kita ajarkan, anak-anak melaksanakannya dan 

mempercayainya 

5 Bisa berinteraksi dengan dunia anak2 yang lucu2 dengan cerita atau 

gaya bicara anak2 

6 Ketika bermain dengan anak-anak 

7 Anak-anak. Saat bermain dengan anak2 

8 Bertemu dengan anak-anak yang unik 

9 Waktu fleksibel, tidak membutuhkan banyak berpikir seperti guru SD, 

guru matematika, fisika 



10 Melihat anak berkembang. Pada awal tahun belum bisa apa2, lalu di 

akhir tahun mereka sudah bisa banyak hal 

11 Bila ada murid yang suka usil, saya jadi  cerewet memberi nasihat yang 

baik, kalau tidak datang, malah bikin kangen. 

No Pendapat mengenai Pengalaman/hal yang paling menyenangkan 

12 Pernah ada anak yang selama 1 tahun tidak pernah mau maju ke depan 

kelas. Tapi 2-3 hari sebelum naik kelas, itu anak mau maju untuk 

berdoa dan memimpin. Wah sampai nangis saya melihat perubahan 

seperti itu, rasanya bahagia.. sekali 

13 Saat ketemu anak-anak, bisa dekat dengan anak, merasa menyatu 

dengan anak 

14 Ada THR dari salah satu pengurus, yang menandakan begitu beliau 

memperhatikan kami 

15 Dikangeni oleh murid dan walinya 

16 Saat anak2 disuruh mengerjakan tugas, semua manut 

17 Anak2 jika di sentra saya semuanya antusias, mereka sampai 

menunggu2 hari sentra saya, ibu mereka yang bercerita kalan anak2 

selalu menunggu hari dimana bisa masuk ke sentra saya, sentra peran 

18 Saat bisa berprestasi. Mengharumkan nama sekolah. Pernah ada dari 

Belgia yang datang untuk belajar membuat APE 

19 Saat ditatap anak kecil terus tersenyum, aduh. 

20 Anak2 masih mengingat saya, walau mereka sudah besar 

 

Hasil Wawancara Mengenai Perasaan Menjadi Guru PAUD ABA 

Pertanyaan: Bagaimana perasaan Anda mempunyai profesi sebagai pendidik 

PAUD? Mengapa? 

 

No Perasan menjadi 

guru PAUD 

alasannya 

1 Bangga  karena dihormati anak-anak, bisa mendidik anak 

untuk menjadi anak yang baik, yang soleh dan 

solehah 

2 Senang, bangga dengan guru PAUD juga bisa masuk komunitas 

pencerita, pncipta lagu, dan penulis buku 

3 Senang, bangga sering rindu pada anak-anak 

4 Alhamdulillaah, 

banyak bersyukur 

karena menjadi seorang guru adalah sebuah 

amanah, dan selalu meng up date ilmu, amal, dan 

memperbaiki diri terus menerus 

5 Senang, Harus 

sabar 

menjalani dengan ikhlas, karena lillahita’ala 

6 Senang  menjadi guru PAUD itu menyenangkan 

7 Senang karena saya dapat menikmati pekerjaan tersebut 



8 Senang karena berhadapan dengan anak-anak PAUD yang 

lucu-lucu 

9 Senang  salah satu cita-cita saya tercapai, dan semoga tetap 

istiqomah 

No Perasan menjadi 

guru PAUD 

alasannya 

10 Awalnya merasa 

minder. Sekarang 

saya bangga 

karena teman2 semuanya perempuan.  

Sekarang bangga dipanggil bapak guru 

11 Senang, bahagia Karena menyenangkan bisa berbagi ilmu, 

menuntun anak menjadi soleh dan terarah 

12 Senang karena bisa memberi contoh yang baik untuk anak-

anak 

13 Senang, bahagia Karena senang saja, semuanya menyenangkan 

14 Awalnya bingung, 

tetapi, sekarang 

saya senang jadi 

guru ABA 

Di ABA banyak amalan harian yang diajarkan, 

sehingga kita harus menguasai hafalan doa dan 

surat-surat pendek, saya banyak belajar dan 

beribadah 

15 Senang karena ketemu anak yang lucu2 

16 Enak, happy Semuanya menyenangkan kok 

17 Senang karena banyak teman, banyak saudara 

18 Senang, bangga Bisa ngopeni umat dari mulai usia dini 

19 Dulu beban, 

sekarang bangga 

bisa diterima oleh anak 

20 Bangga karena tidak semua orang bisa menghadapi AUD 

 

Hasil wawancara mengenai hal yang membuat nyaman menjadi guru PAUD 

ABA 

Pertanyaan: Apa yang membuat Anda nyaman (senang) menjadi Pendidik/Guru 

PAUD ABA? 

 

No Pernyataan Hal yang membuat nyaman 

1 Pengurus PRA nya baik-baik, temannya juga baik-baik 

2 Teman-teman pengertian, 

3 Ketemu anak-anak, bisa bermain-main, teman-teman juga solid 

4 Keceriaan anak-anak, suasana lembaga tempat kerja, rekan kerja 

5 Bisa akrab dengan dunia anak-anak dan menyenangkan 

6 Kecintaan saya kepada anak-anak 

7 Main dengan anak-anak 

8 Berada di lingkungan yang nyaman 

9 Berhadapan dengan anak-anak, karena saya suka dengan anak-anak 

10 Teman2nya, tempatnya, dan dibanding TK lain, kesejahteraan di sini 

lebih diperhatikan 



11 Lingkungannya menyenangkan, teman-teman guru baik, gampang untuk 

berkomunikasi dan share, wali murid kooperatif 

12 Teman-temannya, anak-anak 

13 Semuanya 

No Pernyataan Hal yang membuat nyaman 

14 Lingkungannya, dekat dengan masjid dan aman 

15 Saya masih merasa kurang nyaman 

16 Teman-teman dan anak2 baik 

17 Teman2 murid2, pengurus, wali murid, semuanya OK 

18 Teman2, murid2, pengurus 

19 Anak2, teman2, suasana sekolah, sangat mendukung, kekeluargaan 

20 Anak2, suasana kerja, teman2 baik 

 

Hasil Wawancara Mengenai Kecukupan Kompensasi Dari PAUD ABA 

Pertanyaan: Apakah penghasilan sebagai Pendidik/Guru PAUD ABA, bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Anda?   

 

No Pendapat mengenai kecukupan penghasilan dari PAUD ABA 

1 Saya anggap cukup, kan dapat dari bapak, wek ku wek ku.... 

2 Kalau secara duniawi ya belum cukup, tapi kan jalan rizki itu selalu 

ada, Allah mencukupi kebutuhan kita itu dari pintu-pintu rizki yang lain 

3 Bisa, alhamdulillah 

4 Alhamdulillah cukup, rejeki tidak hanya uang saja 

5 Insya Allah bisa mencukupi kebutuhan 

6 Bisa dibilang kurang, tapi kebutuhan semakin lama semakin banyak, 

sebisa mungkin membaginya 

7 Belum  

8 Belum, alhamdulillah sudah dicukupi suami 

9 Disyukuri 

10 Kurang, tapi tetap bersyukur, karena masih ada jalan lain, banyak jalan 

rejeki 

11 Sebenarnya kurang, tapi kita Cuma mengabdi, tidak menuntut banyak. 

Masyarakat di sini juga petani, mereka tidak bisa membayar lebih 

12 Alhamdulillah, tinggal mengatur saja. Saya merasa cukup 

13 Cukup, yang penting bersyukur, karena dengan bersyukur hati senang, 

badan juga sehat 

14 Sebenarnya belum cukup, tapi saya merasa cukup, karena rejeki datang 

tidak hanya dari satu arah, ada sampingan juga 

15 Tidak cukup, sebagai anak muda, ya, masih banyak keinginan yang 

belum terpenuhi 

16 Kalau dilihat dari angka, ya tidak cukup, tapi kalau dilihat dari macam2 

ya cukup 



17 Sebenarnya tidak cukup, tapi insyaAllah barokah, rejeki datangnya kan 

darimana saja 

18 Tidak, tetapi pancuran Allah sangat banyak 

19 Belum, tapi ada dari suami 

20 Tidak, tapi senang 

Hasil Wawancara Mengenai Harapan/Usulan Guru PAUD ABA yang ingin 

disampaikan  kepada pemerintah, pengelola, atau siapa pun 

No Harapan/Usulan Guru PAUD ABA 

1 Apakah benar, pegawai swasta pun bisa mendapat uang pensiun bila 

udah bekerja puluhan tahun 

2 Untuk pemerintah harusnya lebih memperhatikan PAUD, karena paling 

membantu bangsa. Misalnya BOP itu yang sudah ada berbasis siswa, 

harusnya berdasarkan kebutuhan 

3 Kalau bisa TK kita yang di Gempol ini dijaga ke, biar jadi sentralnya, 

jadi tampilan fisiknya harus diperbaiki, agar income PRA juga 

bertambah 

4 Untuk pemerintah, untuk penilaian jangan terlalu rumit, karena terlalu 

menyita waktu. Nilai sederhana saja, yang penting akhlak, seperti 

jaman dulu, waktu saya TK 

5 Supaya diberikan perlindungan, rasa aman, dan saling menghormati 

6 - 

7 Minimal gaji UMR lah 

8 Lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer 

9 Semoga guru PAUD semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah, 

terutama untuk kesejahteraannya. Karena guru PAUD adalah garda 

terdepan dalam pendidikan 

10 Untuk pemerintah supaya guru2 honorer lebih duperhatikan 

kesejahteraannya 

11 Untuk yayasan, semoga bisa lebih memperhatikan TK, memberi 

msukan dan motivasi untuk para guru. 

12 Ya agar lebih ditingkatkan segalanya 

13 Untuk pemerintah,Yang sudah ada jangan dikurangi 

14 Untuk PCM, harap bertindak sesuai porsinya. Jika ada masukkan bisa 

disampaikan melalui pengurus PRA, sesuai jalur 

15 Untuk pemerintah hendaknya membuka kelas profesi untuk S1 

16 Untuk pengurus supaya lebih perhatian, dan gajinya dinaikkan 

17 Kepada pemerintahm mohon kesejahteraan guru PAUD diperbaiki, 

karena kami mendidik generasi emas 

18 Untuk pemerintah agar mengikuti regulasi yang ada 

19 Honornya ditambah, sesuai UMR 

20 Kepada Pemerintah: guru fokus pada pekerjaan saja, tidak perlu 

mengejar2 kesejahteraan, karena anak2 jadi terabaikan 

 


