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BAB 1 PENDAHULUAN 

 
Anak merupakan asset bangsa yang paling berharga di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya 

membangun manusia seutuhnya antara lain diselenggarakan melalui upaya kesehatan 

anak yang dilakuka sedini mungkin. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kerangka siklus hidup 

manusia yang dimulai dari sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Upaya 

kesehatan yang dilakukan sejak anak masih dalam kandungan sampai lima tahun 

pertama kehidupannya ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 

sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak agar mencapai tumbuh kembang optimal 

baik fisik, mental, emosional maupun sosial serta memiliki intelegensia majemuk 

sesuai dengan potensi genetiknya (Dep.Kes Ri, 2007). Untuk itu pembinaannya  

perlu dilakukan sejak dini sesuai dengan siklus tersebut. Salah satu tahapan yang 

sangat penting adalah masa balita khususnya tahap janin sampai anak berusia dua 

tahun karena pada tahap usia ini terjadi perkembangan otak yang sangat cepat yakni 

mencapai 80%. Di masa balita, anak-anak memiliki kesempatan mengembangkan 

aspek-aspek dalam dirinya, baik secara fisik, kognitif, maupun sosioemosional. 

Pengajaran dan pendidikan pada anak sangat penting untuk menjadi modal dasar di 

masa depanya. Agar orang tua dapat memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

anaknya dengan baik diperlukan pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik 

pula. 

Parenting education merupakan cara terbaik untuk membangun  karakter 

anak melalui kedua orang tuanya. Dari sini anak-anak mulai belajar dan membetuk 

karakter. Karena itu, para orang tua harus membekali diri dengan parenting 

education. Peran mereka menjadi penting karena sebelum bersekolah anak terlebih 

dahulu mengenal orang tuanya. Di masa sekarang dimana teknologi informasi 

berkembang dengan pesat, mendidik anak membutuhkan ketrampilan mengasuh 

yang memadai dan konsep diri yang positif agar mampu berkomunikasi dengan baik 

dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Selain pengetahuan, orang tua 

diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan 

yang benar agar mampu menghasilkan anak yang kuat dan tangguh di masa-masa 

selanjutnya. Oleh karena itu kegiatan parenting education perlu diberikan kepada 



remaja yang akan memasuki usia pernikahan, pasangan muda (calon orang tua) 

maupun orang tua yang telah memiliki anak. Dari kegiatan parenting education ini 

harapkan mereka memiliki pemahahaman yang baik tentang bagaimana 

mempersiapkan menjadi orang tua sampai dengan bagaimana pengasuhan yang baik 

karena orang tua adalah pendidik yang pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. 

Orang tua dikatakan pendidik pertama karena dari merekalah anak mendapatkan 

pendidikan untuk pertama kalinya dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan 

dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. 

Apabila cara orang tua mendidik anaknya di rumah dengan baik, maka di sekolah 

atau di lingkungan masyarakat anak itupun akan berperilaku baik pula. Tapi 

sebaliknya apabila cara orang tua mendidik anaknya dirumah dengan kurang baik 

seperti lebih banyak santai, bermain, dimanjakan, maka di sekolah atau  di 

lingkungan masyarakat yang kondisinya berbeda dengan lingkungan di keluarganya 

maka anak tersebut akan menjadi pemberontak, nakal, kurang sopan dan malas. 

Namun demikian, kendala atau masalah yang dihadapi oleh orang tua siswa 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tlogosadang adalah minimnya pengetahuan tentang 

pola asuh anak. Oleh karena itu Kepala Sekolah TK Aisyiyah Tlogosadang 

berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Lamongan untuk mengadakan kegiatan Parenting Education dengan tema “Jadinya 

Aku karena Orangtuaku”. 

 

BAB 2 TUJUAN 

 
Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan sasaran tentang pola asuh anak (kiat menjadi orang tua hebat) sehingga 

diharapkan dapat menerapkan pola asuh anak yang baik untuk dapat menghasilkan 

anak yang berkualitas (berilmu, berakhlaq mulia, dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa). 

 

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 

 
1. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN 



Kegiatan parenting education dilaksanakan di gedung TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Tologosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada 

hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020 pukul 08.30 sampai 10.30. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian 

masyarakat ini adalah metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab yang 

dilaksanakan dalam kelompok besar. Media yang digunakan adalah LCD 

proyektor, laptop, set pengeras suara, dam slide presentation. Rencana 

pelaksanaan dapat dilihat di lampiran RPP. 

 

3. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN 

 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ( Parenting Education) ini di 

danai oleh TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tologosadang Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan dan Universitas Muhammadiyah Lamongan, berjumlah dua juta ratus 

ribu rupiah. Adapun rincian biaya tersebut adalah sebagai berikut: 

No Komponen Jumlah (Rp) 

1 Gaji dan Upah Tim Pelaksana 00.000,- 

2 Bahan Habis Pakai, perangkat penunjang dan 

peralatan 

500.000,- 

3 Konsumsi 1.000.000,- 

4 Tranportasi/ Perjalanan 300.000,- 

5 Laporan dan publikasi 200.000,- 

Total Biaya 2.000.000,- 

 
4. JADWAL KEGIATAN 

 

No Kegiatan Minggu ke: 

1 2 3 4 5 

1 Identifikasi kebutuhan/ masalah X     

2 Penyusunan proposal X     

3 Survei lokasi & koordiinasi dengan mitra  X    

4 Persiapan materi, pembuatan PPT, daftar hadir, 

dll 

 X    

5 Pelaksanaan Parenting Education   X   

6 Penyusunan laporan & publikasi    X X 



BAB 4 HASIL YANG DICAPAI 

 
Kegiatan Parenting Education kepada wali siswa TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Tologosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di hadiri oleh 42 

peserta yang mayoritas adalah ibu muda. Yang turut hadir pula adalah Kepala 

sekolah dan guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tologosadang Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan. 

Hasil evaluasi proses, peserta berpartisipasi aktif yang ditunjukkan oleh 

peserta mendengarkan dengan baik selama penyampaian materi dan pada sesi diskusi 

tanya jawab, peserta banyak yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan dari evaluasi 

akhir, dari 5 dari 6 pertanyaan di jawab dengan benar, dan yang satu pertanyaan 80 

% jawaban benar. 

 
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

 
Hasil kegiatan pengabdian masyarakat (Parenting Education) menunjukkan 

adanya peningkatan pengetahuan sasaran tentang pola asuh anak “kiat menjadikan 

anak hebat”. Disarankan agar program parenting education dibuat program yang 

berkelanjutan agar orang tua semakin memahami bagaimana  mengasuh  anak 

dengan baik sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang hebat. Dengan demikian 

generasi penerus bangsa di masa yang akan datang akan semaikn baik dan 

berkualitas. 



 

 

 

 

 
 

 



RENCANA PROGRAM PARENTING EDUACTION 

 
POKOK BAHASAN : JADINYA AKU KARENA ORANG TUAKU 

SUB POKOK BAHASAN : 1. Konsep anak 

2. Bersiap-siap menjadi orang tua 

3. Peran orang tua 

4. Konsep diri orang tua 

5. Peran Ayah 

SASARAN : Wali Siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tologosadang - 

Paciran 

WAKTU : 120 Menit (Pukul 08.30 s/d 10.30 WIB) 

TANGGAL : 12 Januari 2020 

TEMPAT : Gedung TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tologosadang - 

Paciran 

PEMATERI : TIM 

 
1. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 

Setelah mendapat pendidikan kesehatan diharapkan peserta memahami tentang 

bagaimana mengasuh anak yang baik sehingga dapat menghasilkan anak yang 

hebat. 

 

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Setalah diberikan pendidikan kesehatan diharapkan peserta dapat; 

1) Menjelaskan tentang pengertian anak 

2) Menjelaskan persiapan menjadi orang tua 

3) Menjelaskan peran orang tua 

4) Menjelaskan konsep diri orang tua 

5) Menjelaskan peran ayah 

 
3. MATERI (Terlampir) 

1) Pengertian anak 

2) Persiapan menjadi orang tua 

3) Peran orang tua 

4) Konsep diri orang tua 

5) Peran ayah 

 
4. METODE 

1) Ceramah 

2) Diskusi/Tanya Jawab 

 
5. KEGIATAN 

No. Tahapan Waktu Pemateri Sasaran 

1. Pembukaan 10 
Menit 

1. Mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri. 
2. Menyampaikan topik dan tujuan 

1. Memperhatikan 
2. Menjawab 

salam 



 

   parenting education 
3. Kontrak waktu dengan sasaran 

termasuk metode pelaksanaan. 

4. Mengkaji pengalaman peserta 

tentang topik yang akan 

disampaikan melalui apersepsi. 

3. Menyampaikan 

pengalaman 

sesuai dengan 

topik 

2. Isi 90 
Menit 

1. Pengertian Anak 
a. Menjelaskan pengertian anak 

dan golden periode age 

b. Memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk bertanya 

dan memberikan jawaban atas 

pertanyaan. 

1. Memperhatikan 
2. Menanyakan 

hal-hal yang 

kurang 

dimengerti 

   
2. Bersiap-siap menjadi orang tua 

a. Menjelaskan tentang persiapan 

menjadi orang tua 

b. Memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk bertanya 

dan memberikan kesempatan 

peserta yang lain untuk 

memberikan sumbang saran 

c. Menyimpulkan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. 

 
1. Memperhatikan 

2. Menanyakan 

hal-hal yang 

kurang 

dimengerti 

3. Memberikan 

sumbang saran 

   
3. Peran orang tua 

a. Menjelaskan tentang apakah 

peran orang tua dan konsep 

pengasuhan 

b. Memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk bertanya 

dan memberikan jawaban atas 

pertanyaan. 

 
1. Memperhatikan 

2. Menanyakan 

hal-hal yang 

kurang 

dimengerti 

   
4. Konsep diri orang tua 

a. Menjelaskan tentang konsep 

diri orang tua dan 

pembentukan konsep diri anak 

b. Memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk bertanya 

dan memberikan kesempatan 

kepada peserta yang  lain 

untuk memberikan sumbang 

saran 

c. Menyimpulkan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. 

 
1. Memperhatikan 

2. Menanyakan 

hal-hal yang 

kurang 

dimengerti 

3. Memberikan 

sumbang saran 

   
5. Peran Ayah 

 



 

   a. Menjelaskan tentang peran 

ayah dalam pengasuhan anak 

b. Memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk 

bertanya dan memberikan 

kesempatan kepada peserta 

yang lain untuk memberikan 

sumbang saran 

c. Menyimpulkan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. 

1. Memperhatikan 
2. Menanyakan 

hal-hal yang 

kurang 

dimengerti 

3. Memberikan 

sumbang saran 

3. Penutup 20 
Menit 

1. Melakukan evaluasi hasil dengan 

memberikan pertanyaan secara 

lisan. 

2. Menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan bersama peserta. 

3. Memberikan reward kepada 

peserta yang dapat menjawab 

dengan benar 

4. Menutup pertemuan : 

Memotivasi peserta untuk 

menerapkan materi yang telah 

diperoleh, mengucapkan terima 

kasih dan salam. 

1. Menjawab 

pertanyaan 

2. Memperhatikan 

3. Menjawab 

salam 

 

6. MEDIA 

1) LCD Proyektor, Slide presentation 

2) Pengeras suara (Sound system, mix) 

 
7. EVALUASI 

1) Evaluasi proses: peserta berpartisipasi aktif: 

a. Mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan. 

b. Aktif bertanya dan memberikan sumbang saran. 

2) Evaluasi hasil: 

a. Peserta memahami isi materi yang disampaikan (mampu menjawab 

pertanyaan yang diajukan): 

- Apakah yang dimaksud masa golde periode? 

- Sebutkan apa saja persiapan menjadi orang tua? 

- Apakah gaya pengasuhan yang cocok untuk anak? 

- Bagaimana cara membentuk konsep diri anak? 

- Jelaskan apa saja peran ayah dalam pengasuhan anak? 

b. Peserta bersedia untuk menerapkan materi yang telah diperoleh 



 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



 

ayah 

Orangtua 

? 
Ibu 

 

• Diharapkan memiliki kesiapan menjadi orangtua & 
memahami tujuan pengasuhan anak yang benar 

 
• Menghasilkan anak yang bertakwa kepada Allah 

SWT, memiliki pengetahuan, percaya diri, sehat, 
berkarakter, dan berbudi luhur 

 

 
 

ADA APA DENGAN ANAK USIA 0-6 TAHUN 

• Periode usia anak BALITA merupakan periode paling 
kritis dalam menentukan kualitas hidupnya di masa 
yang akan datang 

• Para ahli mengatakan masa BALITA sebagai masa 
emas (golden period), utamanya pada usia 0-2 
tahun karena pada usia ini perkembangan otak anak 
mencapai 80% 

• Di masa BALITA, anak-anak memiliki kesempatan 
mengembangkan aspek-aspek dalam dirinya, baik 
secara fisik, kognitif, maupun sosioemosional 

• Pengajaran dan pendidikan sangat penting untuk 
menjadi modal dasar di masa dewasanya. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. BERSIAP-SIAP MENJADI 
ORANGTUA 

 
Materi Seminar Anak Hebat dari Orangtua Hebat 

Bagaimana menjadi Orangtua 
Hebat? 

1. Bersiap-siap menjadi orangtua 

2. Memahami peran orangtua 

3. Memahami konsep diri orangtua 

4. Melibatkan peran ayah 



 
 

Calon Ayah dan Ibu perlu menentukan 
keluarga seperti apa yang menjadi 
impian, pilihan, dan harapannya 

 

Perlu memiliki pengetahuan yang 
cukup untuk menjadi ayah dan ibu 

bagi anak-anaknya 
 
 
 
 
 
 

BAGAIMANA MEMBANGUN SEBUAH KELUARGA? 

Diperlukan perencanaan yang matang 
Merencanakan usia pernikahan : 20-30 tahun 

Membina hubungan antar pasangan, dengan 
keluarga lain, dan kelompok sosial 
Merencanakan kelahiran anak pertama 

persiapan menjadi orangtua 

Mengatur jarak kelahiran : 2-4 tahun 

Berhenti melahirkan di usia 35 tahun 

Merawat dan mengasuh anak usia balita : 
memenuhi kebutuhan dasar anak (kebutuhan fisik, 
kasih sayang, dan stimulasi) 



 

BAGAIMANA MELAKSANAKAN 
FUNGSI KELUARGA? 

8 Fungsi Keluarga 

Fungsi Keagamaan 
orangtua menjadi contoh panutan bagi anaknya dalam beribadah, 
termasuk sikap & perilaku sehari-hari sesuai norma agama 

Fungsi sosial budaya 
orangtua menjadi contoh dalam hal cara bertutur kata, bersikap & 
bertindak sesuai dg budaya timur 

Fungsi cinta kasih 
orangtua berkewajiban memberikan cinta kasih kepada anak-anak, 

anggota keluarga lain 

Fungsi perlindungan 
orangtua selalu berusaha menumbuhkan rasa aman, nyaman dan 
kehangatan bagi seluruh anggota keluarganya sehingga anak merasa 
nyaman berada di rumah 

 
 
 

 

 
    Fungsi Reproduksi 

Next... 

- orangtua sepakat utk mengatur jumlah anak & jarak kelahiran 
- menjaga anak-anaknya terutama yang sudah remaja untuk 
menjaga kesehatan reproduksinya, menghindari kehamilan 
sebelum menikah 

    Fungsi sosialisasi dan pendidikan 
orangtua mampu mendorong anak-anaknya untuk bersosialisasi dg 
lingkungannya & mengenyam pendidikan utk masa depannya 

    Fungsi ekonomi 
orangtua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya 

    Fungsi lingkungan 
orangtua selalu mengajarkan kepada anak-anak utk menjaga & 
memelihara lingkungan, keharmonisan keluarga 



 

 
 
 

APA PERAN ORANGTUA DALAM 
PENGASUHAN ANAK? 

• Orangtua terbaik bukanlah mereka yang suka 
menyerahkan urusan pengasuhan kepada orang 
lain, melainkan orangtua yang selalu 
menciptakan kedekatan dengan anak-anaknya 

 

• Orangtua harus menyediakan cukup waktu 
untuk menjalin kedekatan dan pelatih emosi 
bagi anak-anaknya 

 
 
 

2. MEMAHAMI PERAN ORANGTUA 

 
Materi Seminar Anak Hebat dari Orangtua Hebat 



 

 
 
 
 

Membentak membunuh sel otak anak 
 

 

KONSEP PENGASUHAN 

• Pengasuhan adalah proses mendidik 
mengajarkan karakter, kontrol diri, dan 
membentuk tingkah laku yang diinginkan 

• Pola asuh yaitu pola perilaku yang diterapkan 
orangtua pada anak dan bersifat konsisten 
(tetap) dari waktu ke waktu  ada 4 jenis: 

1. Otoriter 

2. Permisif 

3. Demokratis 

4. Diabaikan 



 

BAGAIMANA POLA PENGASUHAN 
YANG EFEKTIF? 

 

1. Dinamis 

2. Sesuai kebutuhan & 
kemampuan anak 

3. Ayah - ibu konsisten 

4. Teladan yang baik 

5. Komunikasi yang baik 

6. Berikan pujian 

7. Libatkan anak 

8. Sabar dan realistis 

9. Beri penjelasan 

10. Jaga kebersamaan 

11. Berfikir ke depan 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuntutan orangtua yang terlalu tinggi membuat 
anak tertekan stress gg mental / kejiwaan 

 
 



1. 
• DISIPLIN 

2. 
• KOMUNIKASI 

 
 

 
3. MEMAHAMI KONSEP DIRI 

ORANGTUA 

 

APA SAJA FAKTOR PENTING DALAM 
PENGASUHAN? 

 
 

 
 
 



 

Bagaimana orangtua mengembangkan 
kepercayaan diri? 

• Konsep diri yang positif terhadap diri sendiri 

– Orangtua perlu mengenal dirinya sendiri lebih baik 
dari orang lain, memahami kelebihan, keunikan & 
kekurangan yang dimilikinya 

• Penghargaan atas prestasi dan ciri-ciri yang 
dimiliki 

– Orangtua dapat meminta masukan dari orang lain 
tentang dirinya, terimalah yang kurang dan 
tingkatkan yang lebih / positif 

 
 
 

 

PEMBENTUKAN KONSEP DIRI ANAK 

• Pembentukan konsep diri anak sangat penting 

• Orangtua diharapkan tidak memberi cap / label 
yang kurang baik pada anak, seperti: “anak 
bodoh”, “anak nakal”, “anak pemalas”, dll 

• Orangtua diharapkan memberi penghargaan 
kepada anak atas tingkah laku positif anak, 
seperti: “ibu bangga adik sudah bisa makan 
sendiri”, “terimaksih sudah mau berbagi dengan 
kakak” 



 

 
 
 

MENGAPA KETERLIBATAN AYAH 
DALAM PENGASUHAN PENTING? 

• Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering 
hanya dianggap sebatas pendukung ibu, padahal 
ayah dapat melakukan pengasuhan yang sama 
baiknya dengan ibu, yakni mengenali dan 
merespon kebutuhan bayi dan anak, menjadi 
guru, panutan atau penasehat 

• Ayah yang tidak peduli dan tidak mau terlibat 
dalam pengasuhan dapat membuat anak 
memiliki masalah, seperti kenakalan 

 
 
 

4. MELIBATKAN PERAN AYAH 



Apa yang bisa dilakukan ayah agar 
terlibat dalam pengasuhan? 

 
• Mendampingi kehamilan dan persalinan 

• Turut merawat bayi 

• Melakukan aktivitas/kegiatan bersama anak 

• Menciptakan komunikasi yang baik 

 

 
 

APA MANFAAT KETERLIBATAN AYAH 
DALAM PENGASUHAN? 

Keterlibatan ayah memiliki dampak positif terhadap: 

• Perkembangan kognitif : anak lebih cerdas, 
memperbanyak kosakata anak, lebih terampil, 
prestasi di sekolah lebih baik, lebih aktif, perilaku 
buruk & risiko kenakalan remaja kurang 

• Perkembangan sosio-emosional : anak merasa 
aman, mudah beradaptasi, sehat mental, mudah 
bergaul, berperilaku pro-sosial, tidak mudah stres 

• Perkembangan fisik: risiko kelahiran lebih kecil, 
anak lebih sehat, risiko penyakit & kecelakaan 
rendah 
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