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 Istri H. Syahrul SH.MBA (Pendiri dan 

Ketua Yayasan Lenera Zaman). 

 

 Ibu dari 3 Putra  

  Zia Aidil Adha Syafitra (20; 5 th) 

  Ammar Fariqi Syafitra (15;10 th) 

  Miftahul Majid Syafitra (10; 8 th) 

 

 Motto: Terus semangat, beri 

manfaat, raih ridho Allah. 

 

SEKILAS PROFIL 
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SEKILAS  PROFIL 

 



DATA KELUARGAKITA.COM TENTANG 

HUBUNGAN ANAK & ORANGTUA 

54 % orangtua mengaku stres dalam menghadapi anak 

39% orangtua meremehkan kemampuan anak dalam 

melakukan sesuatu yang sesuai tahap 

perkembangannya 

47% orangtua khawatir terlalu memanjakan anak 

70% anak mengaku tidak memiliki peraturan di rumah 

62% anak mengaku pernah dipukul atau dicubit 

orangtua atau guru 



Start from THE END 

 

    SMART KIDS ? 
? 



 TUJUAN PENDIDIKAN  

Manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara 

yang demokratis serta 

bertanggung jawab 

(Pasal 3 UU 20) 

• Sekolah baru menjadikan anak pinter tapi tidak berkarakter 

• Ukuran keberhasilan pendidikan diukur dengan ujian/prestasi akademik 

• Lulusan tidak siap bersaing   

Generasi yang  
cerdas komprehensif: 

produktif, inovatif,  
damai dalam  

interaksi sosialnya,  
sehat dan  

menyehatkan dalam  
interaksi alamnya,   dan   
berperadaban    unggul  

 REALITA 



PENGASUHAN? 

= IMPLEMENTASI (PELAKSANAAN)  

 DARI PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN 

ORANGTUA DALAM BERINTERAKSI 

DENGAN ANAKNYA 



POLA ASUH PERMISIF 

 

   = Serba boleh 



POLA ASUH OTORITER 

 = Serba tidak boleh 



POLA ASUH DEMOKRATIS 

 

  = Pola asuh seimbang 



HASILNYA…? 



PERMISIF 

Pe\ 

 Anak dari orang tua yang 
menggunakan pendekatan yang 
sangat permisif:  

 

 tampak tidak beraturan, agresif, 
dan tidak malu-malu. 



OTORITER 

Pe\ 

  

 Anak dari orang tua yang 
menggunakan kontrol yang sangat 
tinggi: patuh, mudah dipengaruhi, 
penakut, dan kurang ulet atau 
kurang gigih.  



DEMOKRATIS 

Pe\ 

  

 Anak dari orang tua yang sangat 
demokratis:  

 kemampuan di atas rata-rata dalam 
hal perencanaan, keberanian, 
kepemimpinan. 



DIMENSI PENGASUHAN 

Pe\ 

DEMOCRATIC – CONTROLLING 

RESTRICTIVE – PERMISSIVE 

WARM – HOSTILE 

COMPETENT -- INCOMPETENT 



DEMOCRATIC – CONTROLLING (1) 

Pe\ 

DEMOKRATIS 

• Orangtua 
memandang anak 
secara obyektif 

• Komunikasi verbal 
tinggi 

• Menerangkan alasan 
suatu aturan 

 



DEMOCRATIC – CONTROLLING (2) 

Pe\ 

DEMOKRATIS 
 

 Keputusan dibicarakan 
sebelumnya dengan anak, 
ada alternatif 

 Percaya diri anak 
didukung 

 Kemandirian anak 
didukung 

 Orangtua menghindari 
tindakan yang emosional 
 



DEMOCRATIC – CONTROLLING (3) 

Pe\ 

KONTROL 

• Menekankan batasan tingkah laku 

• Tidak peduli dengan cara 
penyampaian (apakah demokratis 
atau otoriter) 

• Anak tidak boleh memberikan 
tanggapan / berdebat 



RESTRICTIVE – PERMISSIVENESS (1) 

Pe\ 

RESTRICTIVE 

 

• Arahan tingkah laku 
yang sangat tegas & 
ketat 

• Menghukum 
pelanggaran dengan 
sangat keras 

 



RESTRICTIVE – PERMISSIVENESS (2) 

RESTRICTIVE 

 

• Tidak mendukung 
ekspresi perasaan, 
harapan 

• Tidak mendukung 
keinginan untuk 
mandiri 
 



RESTRICTIVE – PERMISSIVENESS (3) 

Pe\ 

 Anak dari orangtua yang restrictive: 

 tampak patuh, sopan, dan secara 

umum mudah berkompromi 



RESTRICTIVE – PERMISSIVENESS (4) 

PERMISSIVE 
 

Arahan bersifat longgar / luas 
Hukuman sangat lemah / hampir tidak 
ada 
Mendorong anak untuk 
mengekspresikan ide-ide  
Senantiasa memenuhi harapan anak 



WARMTH—HOSTILITY (1) 

WARMTH (HANGAT) 

• Sangat memperhatikan 
kesejahteraan anak 

• Responsif terhadap kebutuhan 
anak 



WARMTH—HOSTILITY(2) 

Pe\ 

WARMTH 

 Bersedia melakukan secara bersama-sama 
kegiatan yang dipilih anak (dalam waktu yang 
terbatas) 

 Siap menunjukkan antusiasme terhadap prestasi 
dan tindakan altruisme anak 

 Peka terhadap kondisi emosional anak. 

 



WARMTH—HOSTILITY (3) 

Anak dari orangtua yang 

kehangatannya di atas rata-rata: 

Merasa dekat dan aman terhadap 

orangtuanya 

Memiliki harga diri (self esteem) yang 

tinggi 

Memiliki perhatian terhadap anak-anak 

lain 

Memiliki standar moral internal 



WARMTH—HOSTILITY (4) 

HOSTILITY (BERMUSUHAN) 
 

 

 

• Tidak memperhatikan kesejahteraan anak 

• Secara terbuka menyetakan perasaan 
menolak atau tidak senang terhadap anak 



COMPETENCE – INCOMPETENCE (1) 

 

COMPETENCE 

• Membuat lingkungan fisik yang aman 

• Menyediakan fasilitas untuk 
dimanipulasi/ dimainkan 

• Waktu yang dihabiskan tidak harus 
banyak, yang penting kualitas 

 



COMPETENCE – INCOMPETENCE (2) 

COMPETENCE 
 

Siap untuk ditelpon kapan saja bila 
dibutuhkan 

Memberikan perhatian pada saat 
dibutuhkan 

Menyenangi anaknya, sabar, energik 
Membuat batasan tingkah-laku, tegas, 

konsisten 
 



COMPETENCE – INCOMPETENCE (3) 

Anak yang kompeten:  

anak yang menarik perhatian dengan cara 
yang dapat diterima lingkungan 

menggunakan orang dewasa sebagai nara 
sumber 

dapat bekerja sama dengan orang lain 

dapat merencanakan dan menuntaskan 
tugas yang kompleks 

 menunjukkan keluasan dari kemampuan 
intelektual. 



COMPETENCE – INCOMPETENCE (4) 

INCOMPETENCE 

• Waktu untuk anak 
hanya sedikit 

• Orangtua sibuk 
dengan 
aktivitasnya sendiri 

• Rumah tidak 
terorganisir dengan 
baik 

 






