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RINGKASAN 

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membekali  orang tua/wali murid 

dan guru sehingga mampu melakukan pendampingan serta membekali anak-anak dengan aturan-

aturan/norma yang baik melalui pelatihan budaya tata krama, selain itu membiasakan orang tua 

untuk membangun komunikasi positif melalui bahasa cinta dengan anak sehingga anak merasa 

nyaman bersama orang tua, serta merasa dicintai dan dihargai. Kondisi tersebut akan membuat 

orang tua dan anak dekat secara emosi sehingga mereka dapat membangun kelekatan yang 

positif.   

Hasil dari pelatihan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: orang tua/wali murid dapat 

mengajarkan budaya tata krama pada anak, sehingga anak akan membiasakan diri bersikap sopan 

santun saat berinteraksi dengan orang lain. Melalui budaya tata krama akan membiasakan anak 

untuk berbicara dan berperilaku dengan baik, karena tata krama dapat menuntun seseorang 

memiliki karakter yang unggul sebagai generasi bangsa. Tutur kata dan perilaku yang baik 

mencerminkan kualitas diri seseorang. Tugas orang tua adalah melatih anak untuk berbicara dan 

berperilaku baik, sehingga perilaku tersebut terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, membangun komunikasi positif juga sangat diperlukan untuk menciptakan suasana 

keluarga yang kondusif sehingga anak-anak merasa dihargai dan dicintai oleh orang tuanya. 

Orang tua membiasakan diri menggunakan bahasa yang mengandung muatan cinta dan kasih 

sayang saat berkomunikasi dengan anak. Untuk membangun pola komunikasi positif dalam 

keluarga, pasangan (ayah dan ibu) harus membuat kesepakatan dan komitmen sehingga aturan 

dalam keluarga dapat diterapkan secara konsisten dan anak merasa nyaman berada ditengah-

tengah keluarga.  

Kata Kunci: Smart Parenting, Generasi Beretika 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu. Keberhasilan ini tentunya atas 

bantuan dari berbagai pihak. Penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag yang telah 

memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan pengabdian pada tahun 

2019. 

2. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Purworejo Dr. Sriyono, M.Pd yang telah 

menindaklanjuti surat permohonan narasumber dan memberikan kepercayaan kepada 

penyusun untuk melaksanakan pengabdian sehingga terwujudlah laporan pengabdian ini. 

3. Kaprodi Psikologi yang telah memberikan ijin serta dukungan dengan tulus. 

4. Kepala Desa Tersobo, Tim Penggerak PKK yang sudah memberikan kesempatan kepada 

narasumber untuk sharing ilmu dan pengetahuan di ds. Tersobo, Kebumen. 

5. Guru TK Pertiwi ds. Tersobo yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing ilmu 

dengan siswa-siswi dan wali. 

Semoga amal ibadah bapak ibu mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT. 

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan pengabdian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perilaku manusia diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang baik dan santun  sesuai 

dengan adat atau norma yang berlaku dalam  masyarakat luas. Kenyataan yang kita hadapi 

saat ini jauh dari harapan tersebut. Anak-anak, generasi muda remaja cenderung buta akan 

tata krama, baik tata krama dalam berkomunikasi / berbicara maupun bersikap.  Zaman 

semakin berkembang, maju dan modern, namun bukan berarti melupakan sekaligus 

melepaskan etika sopan santun. Apalagi budaya kita yang mengusung adat ketimuran 

senantiasa mengedepankan etika dan sopan santun. Namun, melihat kondisi di lingkungan 

sosial yang selama ini cenderung memperlihatkan sisi negatif karena pengaruh pergaulan yang 

salah dan kurangnya kontrol serta pengawasan orang tua membuat perilaku anak-anak masa 

kini, terutama remaja menunjukkan perilaku negatif. Kondisi tersebut disebabkan karena 

penurunan  etika dan menipisnya nilai sopan santun yang dipahami oleh remaja.  

Degradasi moral dan menipisnya nilai sopan santun yang tidak lagi terinternalisasi dalam 

diri anak-anak di era milenial ini harusnya mampu menjadi perhatian bersama, baik itu mulai 

lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara (www.kompasiana.com). Keluarga sebagai 

lingkup terkecil harus memiliki modal pengasuhan yang tepat untuk diajarkan pada anak. 

Tentu saja, untuk dapat menerapkan pola pengasuhan yang tepat setiap anggota keluarga harus 

mendapatkan informasi yang memadai tentang pengasuhan. Informasi tersebut menjadi tugas 

bersama artinya negara harus memberikan tayangan yang mengedukasi keluarga. Setelah itu, 

lingkup yang lebih luas lagi yaitu masyarakat harus membuat program berupa pelatihan 

pengasuhan untuk para orang tua. Program tersebut dapat dilakukan secara 

berkesinambungan, sehingga negara dapat mengukur keberhasilan program tersebut dari 

perilaku anak-anak dan remaja. Tentu saja untuk menerapkan program pengasuhan yang tepat 

perlu konsistensi dari seluruh anggota keluarga dan mendapat pengawasan dari masyarakat/ 

instansi yang terkait.  

Kurangnya pemahaman orang tua terkait pola pengasuhan juga terjadi di daerah-daerah 

terpencil yang minim informasi. Melalui program-program desa seperti PKK sejauh ini sudah 

berupaya memberikan edukasi terkait pengasuhan. Namun, tidak semua orang tua, terutama 

ibu paham dengan informasi yang disampaikan. Melihat kebutuhan yang krusial, program 

http://www.kompasiana.com/
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pelatihan pengasuhan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan adanya proses 

evaluasi dari lingkup yang lebih luas, seperti masyarakat, sekolah, dan lingkungan sosial 

lainnya. Kondisi tersebut juga perlu diterapkan di desa Tersobo Kec. Prembun, Kebumen untuk 

memberikan pemahaman pada keluarga primer (orang tua anak) mengenai pentingnya pola 

pengasuhan positif pada anak terutama yang berkaitan dengan penanaman tata krama dalam 

berbicara dan berperilaku. Ketika semua anak sudah memiliki pengetahuan mengenai etika dan 

sopan santun, maka kondisi pengetahuan tersebut akan terimplementasikan dalam dirinya 

sehingga akan membiasakan anak untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.   

Oleh karena itu, lingkungan rumah dan sekolah perlu memperhatikan penanaman etika 

pada anak melalui aspek-aspek yang mempengaruhi tahap perkembangan anak, antara lain 

aspek affective, kognitif dan psychomotor (Latifa,  2017). Ketiga aspek tersebut menjadi 

landasan orang tua dalam memberikan pendampingan dan pengasuhan secara positif pada anak 

dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak. Orang tua yang 

memahami kebutuhan anak akan memberikan hak asuh anak dengan baik sehingga akan 

terwujud generasi emas yang beretika. 
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BAB II 

METODE PENGABDIAN DAN JADWAL 

 Metode kegiatan pengabdian dengan memberikan psikoedukasi dan monitoring secara 

berkelanjutan melalui guru dan wali murid. Program pengabdian dilakukan secara berkelanjutan 

dan konsisten melakukan monitoring perkembangan pendampingan parenting yang dilakukan wali 

murid. 

 Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Persiapan 08.30-08.40 Panitia 

2 Sambutan Kepala Desa 08.40-08.50 Sumitro 

3 Sambutan Pengelola TK 08.50-09.00 Ria Eka 

4 Sambutan Koordinator Tim 

Pengabdian 

09.00-09.10 Wanodya. K, 

M.Psi 

5 Materi 1 09.10-09.40 Karsiyati, M.Psi. T 

6 Materi 2 09.40-10.15 Widyaning 

Hapsari, M.Psi, T 

7 Materi 3 10.15-11.00 Wanodya. K, 

M.Psi 

8 Penutup 11.00-11.15 Panitia 
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BAB III 

LOKASI DAN KHALAYAK SASARAN 

 Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terletak di TK Pertiwi, Ds. 

Tersobo, Kec. Prembun Kab. Magelang. Jarak tempuh dari Universitas Muhammadiyah Purworejo 

27,7 km. Sarana ke lokasi pengabdian menggunakan kendaraan pribadi. Adapun komunikasi yang 

terjalin antara pihak desa, sekolah dan tim pengabdian melalui komunikasi langsung dan juga 

pemberian pendampingan keilmuan berdasarkan kebutuhan sekolah. Media komunikasi dengan 

pihak sekolah menggunakan surat resmi mengirim permohonan sebagai pembicara untuk 

melaksanakan pengabdian di TK Pertiwi dan juga menggunakan Handphone untuk memudahkan 

komunikasi. 

 Sebagai sekolah formal di level dasar TK Pertiwi terus mengusahakan terlaksananya 

program kerja untuk memfasilitasi siswa dan wali murid. Salah satunya melalui kegiatan 

parenting. Untuk memenuhi program kerja dan kebutuhan edukasi bagi siswa dan wali murid maka 

pihak sekolah mengundang 3 narasumber tim pengabdian UM Purworejo memberikan 

pendampingan berupa psikoedukasi parenting dan monitoringnya di sekolah. Program Pengabdian 

ini merupakan bentuk tri dharma perguruan tinggi yang melibatkan pakar dari Prodi Psikologi, 

yang akan dibagi ke dalam beberapa tema yaitu komunikasi sehat orang tua-anak. Membangun 

bonding / attachment dengan anak, dan melatih perilaku yang sopan. 

 Membentuk generasi emas yang beretika membutuhkan proses yang panjang karena harus 

dimulai dari sistem keluarga yang sehat, komunikasi positif sehingga anak memiliki role model 

yang baik. Orang tua harus mampu menunjukkan sikap yang positif sehingga anak dapat meniru 

perilaku orang tua. Hal ini penting dilatihkan pada anak sejak usia dini, karena anak usia dini 

adalah peniru yang ulung dimana akan mudah menerima informasi, mempelajari perilaku yang 

diamati di lingkungan sosialnya.  
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BAB IV 

TIM PELAKSANA KEGIATAN  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Biodata ketua dan anggota tim pengabdian 

A. Identitas diri (ketua) 

1 Nama lengkap Wanodya Kusumastuti., S.Psi., M.Psi 

2 Jenis kelamin Perempuan 

3 Jabatan fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK - 

5 NIDN 0610048802 

6 Tempat,tanggal lahir Magelang, 10 April 1988 

7 Email wanodyakusumastuti@gmail.com 

8 Nomor telephon 081327536521 

9 Lulusan yang telah di hasilkan - 

10 Bidang ilmu Psikologi 

11 MK yang diampu 1. Psikologi Kepribadian 

2. Psikologi Konseling 

 

 

B. Identitas diri (anggota) 

1 Nama lengkap Karsiyati, S.Psi., M.Psi,T. 

2 Jenis kelamin Perempuan 

3 Jabatan fungsional Tenaga Pengajar 

4 NIP/NIK - 

5 NIDN 0610108903 

6 Tempat,tanggal lahir Kebumen, 10 Oktober 1989 

7 Email karsiyati@gmail.com 
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8 Nomor telephon 085959934389 

9 Lulusan yang telah di hasilkan - 

10 Bidang ilmu Psikologi 

11 MK yang diampu 1. Psikologi Sosial 

2. Psikologi Lintas Budaya 

 

C. Identitas diri (anggota) 

1 Nama lengkap Widyaning Hapsari, S.Psi., M.Psi 

2 Jenis kelamin Perempuan 

3 Jabatan fungsional Tenaga pengajar 

4 NIP/NIK - 

5 NIDN 0612118902 

6 Tempat,tanggal lahir Kebumen, 12 November 1989 

7 Email widyaninghapsari@gmail.com 

8 Nomor telephon 08999384760 

9 Lulusan yang telah di hasilkan - 

10 Bidang ilmu Psikologi 

11 MK yang diampu 1. Psikologi Pendidikan 

2. Psikologi Umum 
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BAB V 

PARTISIPASI KHALAYAK SASARAN 

 

 Seluruh guru TK sudah berada di lokasi (aula sekolah) pukul 08.00 untuk mengikuti 

kegiatan pengabdian. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 15 Februari 2019. Acara dimulai 

tepat pukul 08.30 WIB. Materi yang sudah tim pengabdian siapkan adalah materi yang berkaitan 

dengan pengasuhan, dalam hal ini berkaitan dengan keilmuan Psikologi. Tim pengabdian sudah 

membagi materi yang akan disampaikan kepada peserta yaitu komunikasi sehat orang tua-anak. 

Membangun bonding / attachment dengan anak, dan melatih perilaku yang sopan. Pengasuhan 

meskipun terdengar mudah, namun implementasinya membutuhkan proses yang panjang karena 

harus dilatihkan sejak anak usia dini.  

Banyak wali murid yang sharing mengenai proses mereka mendampingi putra/putrinya, 

tantangan yang dihadapi dan strategi yang selama ini digunakan untuk mengatasi putra / putri 

meraka yang bermasalah. Kegiatan Peserta juga tampak antusias saat sesi tanya jawab dan diskusi. 

Output dari kegiatan ini adalah program pendampingan berkelanjutan untuk melihat progress 

parenting yang diaplikasikan oleh orang tua. Setelah pelaksanaan pengabdian dengan metode 

psikoedukasi, maka tugas tambahan diberikan kepada orang tua untuk melakukan tugas-tugas 

pengasuhan bagi anak. Tugas ini akan dimonitoring lebih lanjut oleh guru.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membekali para guru dan wali 

siswa/I untuk meningkatkan kemampuan dalam pengasuhan anak. Secara umum dari materi yang 

diberikan yaitu memahami potensi anak, mengembalikan fitrah orang tua sebagai madrasah 

pertama untuk anak sehingga anak akan mengadopsi ucapan, perilaku orang tua dan mengamati 

apa yang terjadi di lingkungan sosial. Oleh karena itu, sistem di lingkungan sosial harusnya dapat 

dibentuk menjadi lingkungan yang positif sehingga pengasuhan yang diberikan adalah pengasuhan 

yang sehat. Orang tua harus mampu memposisikan diri menjadi teladan/ role model yang baik 

sehingga model yang baik akan membentuk etika anak yang baik pula.  

 Program pengabdian ini menjadi program pengabdian yang berkelanjutan dengan 

monitoring dari guru TK. Pihak sekolah berharap bahwa kegiatan psikoedukasi ini dapat terus 

dilakukan setidaknya setiap 6 bulan sekali sehingga dapat melakukan monitoring tugas 

pendampingan/pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua diminta untuk 

membuat indikator perilaku yang akan diukur melalui kegiatan-kegiatan yang mudah dipahami 

anak terlebih untuk tugas yang berkaitan dengan etika dan perilaku, sehingga harapan bersama 

akan terbentuk generasi emas yang beretika.    
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Lampiran 

1. Foto-foto kegiatan  

2. Materi Pengabdian 
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Wanodya Kusumastuti, M.Psi, Psi

Widyaning Hapsari, M.Psi, Psi

Karsiyati, M.Psi.T.

Disampaikan pada kegiatan Parenting di 
TK Pertiwi Tersobo

2019



ADD A FOOTER 2



ADD A FOOTER 3

1. Rasa ingin tahu tinggi

2. Kreatif

3. Mampu memecahkan masalah

4. Mandiri

5. Mendengarkan orang lain dengan baik

6. Peduli terhadap lingkungan sekitar



Pemandangan yang semakin hari semakin dipandang wajar

ADD A FOOTER 4



Tugas orang tua mempersiapkan anak
menghadapi zamannya. Kita sebagai orangtua, 

apakah sudah mempersiapkan anak untuk
menghadapi era digital saat ini? Dan era 

kedepannya?

(Buku Saku Orangtua, Kemdikbud)

ADD A FOOTER 5



ADD A FOOTER 6



Mengganggu Tumbuh Kembang
Anak

1. Pertumbuhan Fisik – Obesitas

2. Perkembangan Motorik – Malas
Bergerak dan beraktivitas

3. Perkembangan Emosi – Cenderung
memicu emosi negative

4. Perkembangan Gender dan Seksual –
Paparan pornografi

Agresivitas

Anak yang melihat video kekerasan atau
bermain game kekerasan maka

cenderung akan meniru apa yang dia
lihat

Dampaknya

Dia akan menjadi contoh bagi teman-
temannya yang tidak menonton atau

bermain game tersebut

ADD A FOOTER 7



Radiasi

Gawai atau Gadget memiliki sinar radiasi yang tinggi
sehingga berbahaya bagi mata anak

Kecanduan

1. Bermain Gadget dalam waktu yang lama

2. Terobsesi dengan Gadget

3. Marah, sedih dan frustasi ketika dilarang bermain
gadget

4. Pola tidur terganggu

5. Menolak bersosialisasi dengan teman sebaya

6. Tidak fokus sekolah

7. Rutinitas terganggu
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Pada bulan Juni lalu, WHO secara resmi memasukkan 
kecanduan game ke dalam Gangguan Mental
-Dua Anak di Bondowoso teridentifikasi gangguan jiwa karena

kecanduan gawai-

Bisa disebut gangguan mental ketika:
1. Seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game

2. Seseorang memprioritaskan game diatas kegiatan lain
3. Terus bermain game meskipun tahu dampak negatif dan

konsekwensinya

(Kompas, 19 Juni 2018)
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ADD A FOOTER 10

1. Penuhi Kebutuhan Dasar Anak

2. Bantu anak menemukan fitrah
keimanan

3. Beri Kesempatan Anak untuk
menggunakan Gadget dengan
Bijak

4. Ajak anak bermain bersama
keluarga

5. Terlibat dalam proses 
pendidikan anak



Penuhi Dulu Sebelum Memenuhi yang 
lain!

Fisiologis
Makan, Minum, 
Tidur

Rasa Aman Kasih Sayang

Harga Diri Aktualisasi Diri

ADD A FOOTER 11



ADD A FOOTER 12



ADD A FOOTER 131. Pastikan Orangtua menjadi teladan dan
bijak dulu menggunakan Hp



2. Tetapkan Aturan Bermain Gadget

Sumber Video : Tanam Benih Foundation
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ADD A FOOTER 15



ADD A FOOTER 16

Mengembangkan kesadaran Allah 
sebagai MALIK dengan

1. Mencontoh

2. Keteladanan

3. Mengenal Nilai

4. Mengenal Perintah dan
Larangan



ADD A FOOTER 17



ADD A FOOTER 18



ADD A FOOTER 19

1. Bersepeda bersama

2. Bermain catur, ular tangga, bongkar pasang

3. Bernyanyi

4. Main tebak-tebakan

5. Bermain outdoor (layang-layang, bulu tangkis, 

sepak bola)

6. dll



ADD A FOOTER 20

1. Mengantar Anak ke Sekolah

2. Hadir dalam kegiatan Parenting atau
undangan lain yang diadakan sekolah

3. Berkomunikasi dan berkonsultasi
dengan guru secara rutin

4. Memiliki visi sejalan dengan visi
sekolah

5. Mendampingi anak belajar di rumah



ANAK YANG CERDAS ADALAH ANAK YANG 
BAHAGIA

Sumber Foto : Doc Google 21
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