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Bagaimana menjadi
OrangtuaHebat ?
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2.
Memahami

Peran
Orangtua



Pengantar

Dalam daur hidup manusia, periode usia
anak di bawah lima tahun (balita)
merupakan periode paling kriJs dalam
menentukan kualitas hidupnya di masa yang
akan datang. Pengajaran dan pendidikan
yang diberikan pada awal kehidupan ini
menjadi modal dasar bagi kebahagiaan dan
kesuksesan di masa dewasanya. Mendidik
anak di masa sekarang di mana teknologi
informasi berkembang dengan pesat (era

layar) membutuhkan keterampilan meng-
asuh yang memadai dan konsep diri yang
posiJf agar mampu berkomunikasi dan
menerapkan disiplin dengan kasih sayang.

Orangtua diharapkan memiliki kesiapan
menjadi orangtua dan memahami tujuan
pengasuhan yang benar agar mampu
menghasilkan anak yang kuat dan tangguh di
masa-masa selanjutnya. Untuk meng-
hasilkan anak yang bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan,
percaya diri, sehat, berkarakter, memiliki
peran jenis kelamin yang sehat dan benar
serta berbudi pekerti luhur, peran ayah
sangatlah penting. Ayah juga diharapkan
mengambil peran yang besar di dalam
pengasuhan dimulai dari masa kehamilan,
masa ibu menyusui dan masa kanak-kanak.
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Pada lima tahun pertama kehidupan, proses
tumbuh kembang anak berjalan sangat
pesat dan optimal. Para ahli mengatakan
masa balita sebagai masa emas (golden oge
period), karena pada usia 0-2 tahun,
perkembangan otak anak mencapai 80%. Di

masa inilah anak-anak memiliki kesempatan
untuk mengembangkan aspek-aspek dalam
dirinya, baik secara fisik, kognitil maupun
sosio emosional.

Menyadari akan pentingnya pem binaa n
tumbuh kembang anak sejak dini, sejak
tahun L984 Badan Kependudukan dan
Kelua rga Berencana Nasional (BKKBN)
mencanangkan program Bina Ke lu a rga
Balita (BKB), dan sejak 1991 program ini
telah berkembang menjadi Gerakan BKB.

Penyelenggaraan BKB merupakan upaya
untuk men ingkatka n pengetahuan dan
ketrampilan orangtua dalam membina
tumbuh kembang anak secara utuh dan
optimal, melalui pemberian stimulasi fisik,
kognitif, sosio emosional serta spiritual.

Dengan aktif mengikuti kegiatan ini,
diharapkan orangtua memiliki bekal yang
cukup untuk mem bantu anak-anaknya
menjalani masa balitanya dengan benar,
baik dan menyenangkan.
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Untuk menunjang Gerakan BKB, maka
dibuatlah bahan penyuluhan ini. Materi
ditekankan pada pemahaman kelua rga

tentang pengasuhan anak, pertumbuhan
dan perkembangan anak, permainan
bermakna, pembentukan karakter serta
tantangan anak dengan gaya hidup, dan
teknologi.

Dengan tersedianya bahan penyuluhan
ini, petugas lapangan, kader, dan keluarga
anggota BKB diharapkan akan lebih
memahami materi-materi pengasuhan

anak, sehingga memudahkan
pelaksanaan penyuluhan. Dengan
demikian, tujuan program BKB dapat
tercapai sebagaimana yang diharapkan.
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Membangun keluarga merupakan awal lahirnya generasi

mendatang. Keluarga sebagai unit terkecil da lam masyarakat
merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak
moral serta mela/h kebersamaan sebagai bekal kehidupan
bermasyarakat.ycalon ayah dan ibu perlu menentukan
keluarga seperti apa yang menjadi impian, pilihan dan
harapannya serta perlu memiliki pengetahuan yang cukup
untukmenjadiayahdanibu bagianakanaknya. ._

Membentuk keluarga berkualitas ,"r,-), .r.n.h undang-
undang yaitu sebagai sebuah keluarga yang dibentuk
berdasarkan perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera,
sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,
berwawasan ke depan, tanggung jawab, harmonis dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu
halyang tidak mudah. Hal ini dikarenakan nilai-nilai keluarga
yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah sudah
banyakyang tercederai

Bagaimana membangun
sebuah keluarga ?

untuk membangun sebuah keluarga,
diperlukan perencanaan yang matang

I fvfen;aal Orangtua Hebat Da,lam Mengasutr Ar1ak

Bersiap-sia p menjadi Orangtua

a
e
e
C
c
t
o
C
a
C
D

C.

O
t
)

t
O

C
o
;

C
*

,e
r,O



@
@
@
@
@
@

Perencanaan membangun keluarga

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
dengan menggunakan alat kontrasepsi

Berhenti melahirkan di usia 35 tahun
agar dapat merawat balita secara optimal.

Merawat dan mengasuh anak usia balita
memenuhi kebutuhan mendasar anak

(kebutuhan fisik, kasih sayang dan stimulasi)
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