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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Dasar Pemikiran Terbentuknya ANAK PRIMA 

 

Gambar II.1 Keluarga ANAK PRIMA 

 

Anak merupakan tumpuan dan harapan Bangsa dan Negara. Sebagai 

generasi penerus, tentu membutuhkan perhatian kita semua untuk dibina dan 

diarahkan melalui pendidikan sejak dini. Menyadari hal ini, kami membentuk 

suatu wadah yang akan mendukung anak-anak bangsa, usia 4-6 tahun melalui 

TK ANAK PRIMA agar menjadi pribadi yang Kreatif dan Mandiri serta 

Sehat, Cerdas dan Ceria. 

Telah diketahui bahwa balita ternyata memiliki kecepatan belajar yang 

jauh melebihi perkiraan kita selama ini. Pada kenyataannya anak-anak ini 

mampu belajar lebih banyak dan lebih cepat justru pada masa-masa pra 

sekolah dibanding dengan masa-masa lain. Bayi yang sangat muda sekalipun 

telah siap untuk mulai belajar terutama untuk mengenal dunia. 
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Banyak riset telah dilakukan mengenai banyaknya ilmu yang mereka 

pelajari setiap kali anak-anak melakukan aktivitas sambil bermain-main. 

Namun masalahnya, orang awam akan sangat sulit untuk memahami 

mengenai tipe-tipe permainan tertentu dapat memberi sumbangan pada proses 

belajar anak-anak mereka. Ditambah lagi, ada kenyataan bahwa meski disadar 

bahwa kualitas belajar dari permainan mereka dapat sangat dipengaruhi oleh 

orang-orang dewasa disekitarnya, orang-orang dewasa tersebut tidak 

memiliki waktu dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan bahan-

bahan dan dorongan serta membuka pintu kepada aktivitas-aktivitas baru 

yang bermanfaat. 

ANAK PRIMA merupakan wujud dan tekad dari Ibu Kuswahyu 

Suciati Ningsih untuk memecahkan masalah tersebut di atas.  Dengan 

membentuk Taman Kanak-Kanak maka diharapkan dapat ikut serta membina 

dan menggali potensi anak terutama pada usia balita, disertai komunikasi 

yang baik dengan orang tua anak. 

Disamping itu berdasarkan pendapat bahwa keberhasilan seseorang 

tidak hanya ditentukan oleh IQ (Intelktual Quatien) tetapi lebih dominan pada 

kecerdasar emosional dan spiritual-nya/ESQ (Emotional Spiritual Quatien). 

ANAK PRIMA akan membentuk anak menjadi orang yang memahami 

perasaan orang lain dan lingkungannya, sehingga menjadi modal dalam 

pembentukan kemandirian anak. ANAK PRIMA akan mendidik anaknya 

pada etika dan norma yang berlaku serta mengenalkan adanya perbedaan 

sejak dini untuk mereka pahami agar tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan 
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mudah memahami serta memililki rasa empati yang kuat. Dengan 

memberikan kebebasan dalam bereskpresi dan bermain anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara maksimal. 

Yayasan Gemini Swa Yasa sebagai pelindungnya sangat menyetujui 

dasar pemikiran diatas dengan memberikan dukungan dan fasilitas dalam 

merealisasikan kegiatan belajar mengajar yang telah diagendakan setiap 

tahunnya serta turut memperhatikan kesejahteraan para guru dan karyawan di 

TK ANAK PRIMA. Sudah sepantasnya dimulai sejak dini untuk terus 

memperhatikan dan menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai awal 

penting dalam rangkaian pendidikan formal selanjutnya. 

 

B. Visi dan Misi 

Playgroup and Kindergarten ANAK PRIMA mempunyai visi untuk 

membentuk anak didik yang kreatif sehingga menghasilkan calon pribadi 

yang memiliki jati diri penuh rasa ingin tahu, terampil dalam keseharian 

hidup, mampu berteman melalui proses belajar yang nyaman dan 

menyenangkan. Selain visi, lembaga pendidikan ini juga mempunyai visi, 

yaitu Pertama, mewujudkan dan melaksanakan pembelajaran dengan metode 

to thing, to do, to live dan to be yourself, learning by doing. Kedua, 

membantu anak didik untuk mengoptimalkan kreativitas, kecerdasan, 

kesehatan, kepedulian/kepekaan dengan berdasarkan pada keanekaragaman 

agama dan budaya bangsa. Ketiga, membangun kesejahteraan bersama secara 

berimbang dalam rangka aspek kehidupan, baik jangka panjang maupun 
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jangka pendek. Keempat, menghayati dan merealisasikan setiap kepercayaan 

yang diberikan orang tua dan pihak lain secara sungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab. 

 

C. Program Kegiatan Pembelajaran 

Playgroup and Kindergarten ANAK PRIMA menggunakan program 

yang berdasar dari DIKNAS dengan penerapan dan pengembangan yang 

mengacu pada bidang bahasa, kognitif, seni dan keterampilan, jasmani, 

sosial-emosional, nilai moral dan agama diwujudkan dalam Satuan Kegiatan 

Per Tema dilaksanakan dalam bentuk Satuan Kegiatan Harian dengan jumlah 

jam belajar sebagai berikut: Senin hingga Jumat selama 2,5 jam dari pukul 

08.00 WIB – 10.30 WIB. Pada hari Sabtu diisi dengan kegiatan Saturday 

Only Program (SOP) yang berisi program penunjang/tambahan seperti 

multiple intelegent class, renang, outbond, minitirp, field trip, meet the parent 

selama 2,5 jam perharinya, dari pukul 08.00 WIB – 10.30 WIB. Disamping 

itu pula untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan murid juga sebagai 

penyaluran hobi, kami adakan kegiatan ekstra kurikuler (Iqra’, tari, joyful 

English, drumband) dilaksanakan sesudah jam kegiatan belajar disesuaikan 

dengan minat dan bakar para peserta didik. Pembuat dan pelaksana SKH 

(Satuan Kegiatan Harian) adalah guru kelas dibawah pengawasan 

Koordinator TK. Kecuali pada saat pembelajaran Agama, Lesson Plan 

Agama dibuat oleh masing-masing guru sesuai agamanya. 
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Gambar II.2 Pembelajaran di ANAK PRIMA 

 

 

Gambar II.3 Guru dan Karyawan ANAK PRIMA 
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D. Peserta Didik 

ANAK PRIMA didirikan untuk anak usia 4-6 tahun pada kelas Taman Kanak-

Kanak yang berpedoman pada kebutuhan pengenalan pendidikan usia dini. 

  

E. Lokasi Lembaga Pendidikan 

Playgroup and Kindergarten ANAK PRIMA terletak di: Jl. Arteri Lingkar 

Utara 1H Depok, Sleman Yogykarta (0274) 4477603 

 

Gambar II.4 Taman Bermain ANAK PRIMA 

 

F. Sarana dan Prasarana 

Playgroup and Kindergarten ANAK PRIMA memiliki sarana dan 

prasarana seperti empat ruang kelas untuk Taman Kanak-Kanak digunakan 

dua kelas sebagai berikut: ruang TK A dan TK B (usia 4-6 tahun) masing-

masing dengan fasilitas AC. Satu ruang dapur sebagai tempat masak pegawai. 
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Satu ruang perpustakaan yang berisi buku-buku cerita anak, Psikologi 

perkembangan anak, Buku tiga raksa, Buku-buku pengetahuan umum, 

Majalah dan kliping. 

Sebagai taman bermain untuk anak, lembaga pendidikan ini 

menyediakan sarana berupa bak pasir, kolam renang mini, aula, bangunan 

kereta untuk permainan motorik halus, sudut permainan indoor: perosotan, 

ayunan, mandi bola, kuda-kudaan, halaman berisi permainan: ayunan, 

jungkat-jungkit, mangkok putar, bola dunia, jembatan goyang, setengah 

lingkaran, papan titian, papan merangkak, bak pasir, sepeda dan mobil-

mobilan. 

 

G. LOGO PERUSAHAAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II. 5 Logo Perusahaan 
 

Bintang : Bintang disini melambangkan bahwa ANAK PRIMA ingin 

selalu mencetak bintang-bintang bangsa. 

Anak : merupakan kreativitas dari huruf A dan P yang melambangkan 

Anak Prima yang selalu ceria. 

Playgroup & Kindergarten
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Arti dan Warna Logo: 

Merah pada kepala : melambangkan keberanian untuk selalu berinovatif 

dan ceria 

Biru pada tangan : melambangkan bahwa Anak Prima selalu siap 

menyambut/membina hubungan dengan damai. 

Hijau pada kaki : melambangkan bahwa Anak Prima selalu 

menciptakan kesegaran dan keceriaan, dinamis. 

Kuning pada bintang : melambangkan bahwa Anak Prima selalu bersinar 

bagaikan bintang. 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


