
OPTIMALISASI PERAN ORANGTUA SEBAGAI 
SAHABAT SEKOLAH DALAM PENGUATAN 

PENDIDIKAN KARAKTER ANAK

Dipersentasikan Oleh
Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang



About Me 

 Nama : Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, Psikolog

 TTL : Yogyakarta, 3 Januari 1985

 Agama : Islam

 Status : Menikah

 Email : kakak_ciput@yahoo.com

 Pekerjaan : Psikolog Klinis sub minat Psi. Hukum & Forensik

 Alamat Kantor : RDRM, Jln. Simongan Raya No: 49 Semarang

 Website : rdrm.semarangkota.go.id

 HP Kantor : 0813-2926-6228 (via WA terlebih dulu)

 Riwayat Pendidikan : S1 Psikologi UGM; S2 Magister Profesi
Psikologi UGM; S3 Program Doktor Ilmu Psikologi UGM (sedang
menempuh)



Pubertas

(Stress & Storm)

Penerimaan Teman 
Sebaya

Kesenjangan 
Generasi : 

Mispersepsi antara 
Orangtua dan Anak

Tuntutan AkademikKekerasan/Bullying

Pengembangan 
Identitas Diri dan 

Orientasi 
Ketertarikan 

Gangguan Jiwa 
(stres, cemas, dan 

depresi)

Adiksi terhadap 
perangkat digital

Dilema Anak
SMP 

(Remaja Awal)



Tugas 
Perkembangan 

Remaja 
(adaptasi William Kay  dikutip dari  Dahlan, 2009)

1. Menerima bentuk fisiknya sendiri dengan keragaman
kualitas dan bentuk

2. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau
figur yang memiliki otoritas (kemampuan
menyelesaikan masalah)

3. Mengembangkan keterampilan komunikasi
interpersonal

4. Memiliki identitas diri sejati dan menemukan
manusia model yang positif sebagai acuan
identitasnya

5. Mengenal dan menerima dirinya sendiri serta
memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya



6. Mampu mengendalikan diri sendiri

7. Mampu melakukan penyesuaian diri yang sehat
terhadap lingkungan sekitarnya

8. Mampu mengembangkan interaksi sosial yang sehat
dengan orang lain

9. Mengembangkan pemahaman konsep atau makna
Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan implikasinya

10. Mengembangkan logika berpikir (operasional
formal)

Tugas 
Perkembangan 

Remaja 
(adaptasi William Kay  dikutip dari  Dahlan, 2009)



Sejauh apa anak kita sudah 
memenuhi tugas perkembangannya ?



Jadilah 
“Orangtua Cerdas”

Leopold Stein

“Menjadi cerdas berarti berpikir terbuka, aktif, mau mengingat, dan 
terus berusaha”



Karakter Utama 
“Good” Parents 

(Senjaya, 2011)

SMART 

Ing Ngarso 
Sung Tulada

LOVING 

Ing Madya 
Mangun Karso

INSPIRING 

Tut Wuri 
Handayani



Peran Orangtua 

CERDAS
(Senjaya, 2011)

Connected 
(Nyambung)

Discover

(Mengenali lebih 
dekat)

Educate

(Memberikan 
Edukasi)



Connected 

 Maknanya adalah terhubung dengan sang anak. Mampu
memahami anak dalam persepsi, dunia, dan bahasa sang
anak.

 Terhubung bukan berarti “mengiyakan” segala sesuatunya,
tetapi memahami mengapa anak berkeinginan, berperilaku,
dan berada dalam situasi tersebut.

 Syarat utama terhubung adalah kepercayaan dan
kenyamanan.

 Kepercayaan merupakan sebuah proses dan dibutuhkan
keterlibatan aktif antara orangtua dan anak.

 Kenyamanan merupakan adanya empati dan “penerimaan
tanpa syarat” serta komunikasi positif

 Terhubung bisa dibantu melalui media sosial dan gadget



Discover

 Mengenali lebih dekat kepribadian setiap anak, bukan
membandingkan dengan “anak tetangga”.

 Peran orangtua adalah menuntun anak untuk
memenuhi tugas perkembangannya, bukan menuntut
sesuai “kitab sosial”

 Kesuksesan, bakat, dan minat anak tidak tergantung
pada IQ.

 Ada 8 tipe kecerdasan, yakni kecerdasan verbal,
musikal, logika matematika, spasial, tubuh-kinestetik,
intrapersonal, interpersonal, dan natural



Educate

 Maknanya adalah mengembangkan kemampuan setiap anak
berdasarkan kepribadiannya

 Ada 9 jenis kepribadian, yakni perfeksionis, penolong, pengejar
prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, dan
pendamai.

 Kemampuan yang dikembangkan tidak hanya menyangkut
kemampuan akademik, namun kemampuan intrapersonal
(pengelolaan diri) dan interpersonal (berinteraksi dengan orang
lain

 Media edukasi dapat melalui media digital, namun perhatikan isi
materi dan disesuaikan dengan budaya Indonesia.



A TA P

 Berikut peran orangtua dalam memberikan edukasi,
yakni ATAP. Sebagai berikut :

1. AMATI : melakukan observasi pada setiap tindakan
anak

2. TAnya perasaannya : melakukan eksplorasi emosi
apa yang sedang dirasakannya

3. PENDAPAT : memberi kesempatan anak untuk
berpendapat



Strategi Orangtua sebagai Sahabat Sekolah

 Proaktif : Inisiatif, komunikatif, dan aktif dalam merancang dan
mengimplementasikan program & kebijakan sekolah.

 Kolaboratif : Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak sekolah
dalam mendidik anak dengan prinsip-prinsip yang mendukung tumbuh
kembang anak menjadi ke arah lebih baik.

Materi ini telah dipersentasikan pada Seminar Intervensi Anti Bullying Berbasis Komunitas (Sekolah) tahun 2017 oleh Putri Marlenny P, S.Psi, M.Psi, Psikolog



Pengasuhan SIAGA

SIap MelindungI 

Aktif memberi edukasi

Gerak lincah dalam mendampingi 

Adaptif dengan Teknologi



Peran Orangtua :
Edukasi 

Perlindungan Fisik 
AHA

(Awas-Hindari-Action)

 Awas : mengajarkan anak untuk bersikap waspada terhadap orang
asing/ajakan teman/kondisi yang berbahaya.

 Mendorong anak berpikir, apakah aku mengenal orang ini ? Apa
tujuannya ? Apa aku bisa cari bantuan ?

 Hindari : mengajarkan anak untuk menghindari situasi yang
berbahaya dengan memilih jalan atau cara yang aman

 Action : mengajarkan anak untuk bertindak aman jika ada hal
yang berbahaya. Misalnya : Katakan tidak mau, protes, melapor
pada orang dewasa sekitar, berlari ke tempat yang aman, misal
tempat ramai dan minta tolong, dsb



Peran Orangtua :
Edukasi

Perlindungan Emosi : 
PRI

(Pikir-Rasa-Ingin)

 Sangat penting anak mengetahui emosinya dan mengeluarkan 
emosinya dengan cara yang tepat.

 Ajari anak untuk (pikir-rasa-ingin).

 Apa yang anak pikirkan ? Apa yang anak rasakan ? Apa yang anak 
inginkan ?

 Dorong anak untuk mengatakan secara lisan atau tertulis dibuku 
diary, apa yang dia pikirkan, rasakan, dan inginkan.

 Usahakan untuk kita mengerti dan memahami cara pandang 
mereka.

 Ajarkan juga teknik cara menghadapi masalah dan relaksasi



Pendampingan
Generasi Digital

Tambah pengetahuan
tentang perkembangan 
teknologi

Buat aturan dasar, 
kemudian arahkan dengan
jelas dan konsisten

Imbangi dengan aktivitas
di dunia nyata

Make a friend and follow 
but not stalk

Pilih aplikasi yang 
bermanfaat dan gunakan 
gadget sesuai keperluan

Melakukan pengawasan 
selama anak
menggunakan gawai



Berani
Konseling, 

Lawan
Bullying



rdrm.semarangkota.go.id
Langkah 1 :



Langkah 2 :



Silahkan Klik

Menu 

“Konsultasi

Psikologi” lalu

Pilih Bagian

yang Sesuai

dengan Anda

Langkah 3 :



Isilah

Form 

Konsultasi

Siswa

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”

Pilihan Siswa :



Isilah

Form 

Konsultasi

Orang Tua

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”

Pilihan Orangtua :



Isilah

Form 

Konsultasi

Guru 

Mapel/BK 

dengan

Lengkap, 

lalu Klik

“Kirim”

Pilihan Guru : 



KONSULTASI PSIKOLOGI dan HUKUM ONLINE 
DITANGANI OLEH TENAGA AHLI PSIKOLOGI 

YANG BERPENGALAMAN DAN KERAHASIAAN TERJAGA

Mekanisme :



Namanya Hidup Pasti Banyak Tantangan

Kami Siap Terima Curhat Online
Tinggal Klik Menu Konsultasi di www.gebersepti.semarangkota.go.id
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