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Mari kita bersyukur….. 
Kepada Allah SWT 

• Diberi kesehatan yang baik 

• Diberi keringanan kaki 

• Keterbukaan pikiran 

• Kelapangan dada 

• Diberi kelengkapan anggota tubuh 

• Semua anugrah Tuhan 

• Tetapi manakala kita terpuruk, kita 
juga harus tetap bersyukur 
 

• Percaya selalu ada kemudahan 
dibalik kesulitan 



   "Apabila manusia mati maka terputuslah 
amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah 
jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak shaleh 
yang mendo'akannya.“  

 (HR. Muslim, dari Abu Hurairah) 

ANAK = INVESTASI  DUNIA - AKHIRAT 



Anak lahir …… 
• dalam keadaan Fitrah 
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KETIKA DEWASA…. 
• Ada kakak, ada adik…  

Ada teman…. 
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MASALAH ANAK 
• MALAS BELAJAR 

• TIDAK PATUH 

• TIDAK MANDIRI 

• TIDAK DISIPLIN 

• BERTENGKAR 

• KONSUMTIF 

• …………………… 
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Masalah Anak................ 

• Perilaku negatif anak hampir semua dari 
orangtua  dibentuk oleh orangtua 

• TEORI TABULARASA 

 Anak  lahir bersih 

 tidak punya cita-cita negatif 
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CHILDREN SEE, 

CHILDREN DO 

Parents as role models %5bwww.keepvid.com%5d.mp4


REAKSI KITA? 
• Menasehati? 

• Ngomel? 

• Menegur? 

• Menyalahkan? 

• Marah? 

• Njewer? 

• ............................? 
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CARA MENDIDIK 
ANAK 

PESAN YANG  DISAMPAIKAN YANG DITANGKAP ANAK 

MENCERAMAHI KAMU TIDAK BISA MENDENGAR? 
 
KAMU ITU TIDAK TAHU APA-APA. 

AKU TIDAK PERLU MENDENGAR 
 
AKU BODOH 

MENYALAHKAN KAMU ITU SALAH AKU TIDAK BECUS 

MENCELA TULISANMU  JELEK AKU TIDAK PERLU MENCOBA LAGI 

MENGOMELI KAMU TIDAK BERUBAH AKU HANYA BISA SEPERTI INI 

MEMARAHI KAMU NAKAL, MENJENGKELKAN AKU TIDAK DISUKAI 

MENYURUH-NYURUH KAMU KOK TIDAK MANDIRI? AKU BISA ANDALKAN AYAH-IBU 

MENYELESAIKAN 
MASALAH ANAK 

KAMU TIDAK BISA AKU TIDAK BISA 

MELABELI KAMU NAKAL, BODOH AKU MEMANG BEGITU 

MENGHUKUM KAMU PANTAS DIHUKUM AKU AKAN MENGHUKUM MEREKA 
YANG MERUGIKAN AKU 
AKU BENCI AYAH-IBU 

MEMBANDINGKAN KAMU KOK KALAH SAMA DIA AKU MEMANG KALAHAN 



FOKUS PADA ENERGI POSITIF 
• Hati-hati : berkata dan bertindak. Setiap perkataan 

dan perbuatan yang diulang, pikiran bawah sadar 
akan menunjukkan sebuah fakta kebenaran 

• Jangan malas, jangan nakal, jangan bodoh  maka 
akan menjadi sebaliknya.  

• Apalagi kalau mengatakan secara langsung  malas 
 maka malah jadi malas 

 

9 

Ganti dengan 

kalimat positif 
 



Perbedaan sudut pandang (Abah Ihsan, 2010) 
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Masalah 

Cari sebab 

kegagalan 

Hal yang 

dibenci 

Siapa yang 

salah 

Apa yang harus 

dilakukan 

Hal yang 

disenangi 

Cari cara 

berhasil 

Solusi 

+ Kemana 
energi 
yang akan 
kita 
salurkan? 



PENGASUHAN YANG BIASA TERJADI 

Terlalu membebaskan anak 
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Ada bagian kita 

membebaskan, ada 

bagian untuk memberi 

batasan-batasan atau 

aturan-aturan 

Terlalu mengekang anak 



Memang............ 

 Orangtua mengatur anak dengan 
tujuan baik. 

 Kesalahan adalah bahwa sebagian 
orangtua berpusat pada diri 

orangtua bukan berpusat pada anak 
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• Metode kuno: memberitahu 
tidak boleh ini, tidak boleh itu; 
memberitahu jangan begini, 
jangan begitu 

• Jangan hanya memberitahu  
  menjelaskan, meneladani, 

menginspirasi 
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Bantu anak 

membuat 

keputusan 

bagi dirinya 

sendiri 
 



YANG PENTING ADA PADA ORANGTUA 

• KONSISTENSI 

• FOKUS PADA ENERGI POSITIF 

• MENDENGARKAN 

• KESABARAN 

• KREDIBILITAS 

• KERJASAMA 
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MASALAH BELAJAR 

• Tidak lebih cepat berarti tidak lebih baik 

• Anak  cara berpikir masih kongkrit 

• Ajarkan terlebih dahulu untuk suka baca, suka buku 
 bukan membaca 

 Ada saat yang lebih tepat untuk mengajarkan sesuatu 
pada anak  jangan semuanya serba dini 
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Ingat!!! 

Semua anak punya 

potensi berprestasi 
 



 Anak pada usia tertentu lebih banyak belajar 
dengan cara mendapatkannya melalui bermain 
daripada belajar akademik.  
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Tanyakan pada anak:  

•Sudah main apa hari ini?  

•Kegiatan apa yang kamu 

senangi hari ini? 



• Semakin banyak indra yang dirangsang 
semakin kuat dan cepat otak, cerdas 
menangkap informasi tersebut Multiple 
Intelligence 

• Koordinasi tangan dan mata akan terus 
terbentuk setiap gerakan adalah kejadian 
sensoris-motoris yang berkaitan dengan 
pemahaman kita akan dunia fisik 
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Psikologis 

Jasmani 
Lingkungan 

(Media, trend) 



ENAM TAHUN PERTAMA 

1. Kasih sayang dari pihak kedua orangtua, terutama ibu 
PENTING Agar anak belajar mencintai orang lain 

2. Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan 
pertama dari awal kehidupannya  MISALNYA 
membiasakan anak untuk menyusu dan buang hajat 
pada waktu-waktu tertentu dan tetap 

3. Jadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan 
kehidupannya. 

4. Biasakan dengan etiket umum yang mesti dilakukan 
dalam pergaulan MISALNYA berdoa sebelum makan, 
tidak menghisap jempol, tidak memakai pakaian atau 
celana yang pendek dll 
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CIRI-CIRI ANAK YANG KREATIF (JIWA 
WIRAUSAHA) 

wajahnya cerah dan berfisik dinamis 

berminat luas dan ada spirit/motivasi 

sering bertanya yang berbobot  

selalu ingin tahu, atau  mendapat penjelasan 
yang berdasar ilmiah  

tidak berbatas tembok status   

 



lanjutan 

berani ambil resiko  

mempunyai banyak alternatif untuk 
menyelesaikan masalah  

tidak cepat puas, hampir selalu ingin 
sempurna  

berani tampil beda,  

senang menggali pengetahuan  

mempunyai gagasan-gagasan yang 
original  



PENUTUP 

• Kita (Orangtua) bukan malaikat 
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