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MOTTO

 ...............ْو ُیَمِجَسا ِنِھَأْو ُیَنِصَر ا ِنِھ َأ اْلِفْطَر ِة فَا َبَوا ُه ُیَھِو َداِنِھ ُكلُّ َمْو ُلو ٍد ُیو َلُد َعلَى
1)واه الطبرانى وا لبیھقىر حد یث حسن(

“Setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan suci (memiliki kecenderungan 
beragama tauhid), maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yahudi, 
majusi atau nashrani.......”

                                                            
1 Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Jami’ ash Shaghir fi Ahadits al-Basyir 

an-Nadzir (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 287.
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ABSTRAK

Warsih Rohayani. Strategi Mendidik Anak Usia Dini Menggunakan Hypno-
Parenting (Studi Kasus Orangtua Berprofesi Guru di Desa Karangsewu Galur Kulon 
Progo). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa peran orangtua sangat penting 
dalam mendidik anak agar anak tidak terjerumus oleh hal-hal negatif. Banyak 
orangtua yang bekerja demi mencari uang untuk kebutuhan hidupnya, namun 
terkadang orangtua belum mengasuh dan mendidiknya secara sungguh-sungguh. 
Selain itu, perbedaan profesi dan latar belakang orangtua dapat berpengaruh pada 
metode yang digunakan dalam mendidik anak usia dini. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk meneliti tentang strategi orangtua yang berprofesi guru dalam mendidik 
anak usia dini menggunakan hypno-parenting. Penelitian ini bertujuan
untuk:1.Mengetahui tentang strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak 
usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, Kulon Progo; 
2.Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung orangtua (profesi guru) 
dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, 
Kulon Progo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan jenis penelitian kualitatif
deskriptif. Sumber data diperoleh dari dokumen dan narasumber (informan). Teknik 
pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan analisis data induktif.

Hasil penelitian ini adalah: Pemaparan tentang pertama: Strategi orangtua 
(profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa 
Karangsewu, Galur, Kulon Progo yang meliputi menumbuhkan sifat persaingan, 
menghindari sikap ambivalensi, menekankan hubungan kausalitas, menghindari 
melakukan intervensi terlalu banyak, dan berkomunikasi dengan sehat pada anak.
Kedua: faktor penghambat yaitu lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan, 
kurangnya bimbingan dari orangtua ketika anak sedang menonton televisi, anak tidak 
selalu mau menuruti nasihat orangtua, perbedaan karakter ayah dan ibu dalam 
mendidik anak, keterbatasan waktu orangtua dalam mendidik anak karena bekerja.
Sedangkan faktor pendukung yaitu orangtua yang memiliki kesabaran dalam 
menghadapi anak, kekompakan antara kedua orangtua, kebebasan bereksplorasi yang 
diberikan kepada anak namun tetap dalam pengawasan orangtua

.  

Kata kunci: Mendidik, Anak Usia Dini, Hypno-Parenting.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan dambaan orangtua sebagai buah cinta dan kasih 

sayang dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. 

Selanjutnya, ketika seorang anak lahir, orangtuanya tentu menginginkan anak 

yang dilahirkannya menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik 

di kemudian hari. Maka yang perlu diketahui oleh orangtua adalah bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan anak tergantung dari pengasuhan,

pendidikan, dan pengajaran yang diberikan oleh orangtuanya, yakni ayah dan 

ibunya (Anik Pamilu: 2007).1 Anak juga merupakan titipan Tuhan yang harus 

dijaga dan dirawat  sehingga anak akan tumbah dan berkembang dengan baik 

sesuai alur pendidikan yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Jika orangtua 

mendidik penuh dengan keikhlasan pasti anak juga tidak jauh dari sifat 

orangtuanya, begitu pun sebaliknya. Mendidik anak sebaiknya sejak usia dini 

karena usia dini merupakan usia keemasan atau golden age.

Ibarat sebuah kayu yang masih muda akan mudah dibengkokan, 

dibandingkan dengan kayu yang sudah besar. Jadi dari sebuah kayu kita bisa 

mengambil pelajaran bahwasanya mendidik anak itu sebaiknya dimulai sejak 

dini sehingga pengetahuan yang diberikan orangtua kepada anak akan 

membekas sampai usia dewasa. Sedangkan mendidik anak yang mulai 

                                                            
1 Anik Pamilu, Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan (Yogyakarta: Citra Media, 

2007), hal. 1.

1

1
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dewasa, itu akan sulit. Tidak berbeda dengan sebuah busa yang masih baru 

dapat menyerap air yang lebih banyak dibandingkan busa yang sudah lama 

digunakan. Jadi, dari sebuah busa kita bisa mengambil pelajarannya bahwa 

seorang anak yang masih terbilang usia dini dapat menyerap memori lebih 

kuat daripada orang yang telah menginjak usia dewasa. Dalam hal ini, sangat 

dibutuhkan peran orangtua dalam mendidik anak untuk

menumbuhkembangkan potensi anak.

Menurut Fauzi Rahman (2011) bahwa usia 0 hingga 5 tahun adalah 

masa keemasan bagi otak anak. Di usia ini, otak anak berkembang pesat dan 

mudah menerima rangsangan dari luar. Maka tak heran bila masa inilah 

dikenal sebagai golden age (masa keemasan). Kemudian yang perlu 

dilakukan orangtua yaitu dengan merangsang dan mengajak anak-anak untuk 

belajar sembari bermain, dengan tidak lupa menjaga agar makanan anak 

mengandung gizi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhannya. Berbagai 

penelitian menunjukkan, lebih dari 50% perkembangan individu terjadi pada 

anak usia dini yang merupakan periode subur bagi pertumbuhan otak. Pada 

masa ini asupan gizi sangat berpengaruh. Selain itu, penanaman nilai-nilai 

moral sangat perlu dikenalkan dan ditanamkan.2

Fauzi  Rahman (2011) juga menjelaskan bahwa kapasitas kecerdasan 

anak juga dimulai sejak dini. Hasil penelitian Depdiknas menyebutkan bahwa 

pada usia empat tahun, kecerdasan anak mencapai 50 %. Sedangkan pada usia 

8 tahun, kapasitas kecerdasan anak yang sudah terbangun mencapai 80%.

                                                            
2 Fauzi Rahman, Islamic Parenting (Erlangga: Jakarta, 2011), hal. 59.



3

Kecerdasan baru mencapai 100% setelah anak berusia 18 tahun. Oleh karena

itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting untuk membantu anak 

mengembangkan kecerdasannya. Sayangnya, pendidikan anak usia dini justru 

belum banyak mendapatkan perhatian dari banyak pihak.3 Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh Hibana S. Rahman bahwa: 4

Pendidikan anak usia dini dapat dijadikan sebagai cermin untuk 
melihat bagaimana keberhasilan anak di masa mendatang. Anak yang 
mendapatkan layanan yang baik sejak dini memiliki harapan lebih 
besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. Sebaliknya anak 
yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai 
membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk mengembangkan 
kehidupan selanjutnya. 

Kehidupan di masa kanak-kanak ibarat cuaca di pagi hari. Ia akan 

meramalkan bagaimana siangnya. Namun demikian, kondisi mendung tidak 

selamanya berarti hujan. Artinya, walaupun kondisi dan pengalaman 

kehidupan di masa kanak-kanak kurang menguntungkan bukan berarti 

kehancuran bagi masa depannya. Masih teramat besar potensi manusia yang 

dapat dikembangkan.

Anik Pamilu (2011) mengungkapkan bahwa perlunya mengisi otak 

anak dengan informasi stimulus akan lebih efektif. Jangan terlalu banyak 

berkata “jangan” atau “tidak”. Seorang anak yang sering mendengar istilah 

“jangan” atau “tidak” sama saja membatasi kreatifitas si anak. Anak tidak 

bisa bergerak bebas di dalam lingkungannya, di otak anak yang diingat hanya 

istilah “jangan” atau “tidak”. Justru anak biasanya mengerjakan apa yang 

dilarang oleh orangtuanya karena otak anak tidak dapat mencerna kata 
                                                            

3 Ibid., hal. 60.
4 Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: PGTKI 

Press, 2002), hal. 6.
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“jangan” dan “tidak”. Oleh karena itu, lebih baik biarkan saja anak 

bereksplorasi untuk mengisi otaknya dengan banyak stimulus. Membiarkan 

anak di sini bukan berarti membiarkannya dengan sebebas-bebasnya anak 

bergerak, akan tetapi membiarkannya dengan penuh pengawasan.5 Sebagai 

orangtua tetap memantau apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh anak.

Dari berbagai penjelasan di atas, bahwa peran orangtua sangat penting 

dalam mendidik anak supaya anak tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. 

Mendidik anak pun diperlukan strategi yang baik dan cocok untuk anak. 

Maka strategi yang digunakan oleh para orangtua pun berbeda-beda dalam

mendidik anak karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda.

Walaupun orangtua memiliki kesibukan, tetapi mereka harus tetap mengasuh

anak-anaknya sehingga tidak lupa dengan tugas sebagai orangtua untuk 

mendidik anak. Jadi tidak hanya materi yang dibutuhkan anak, akan tetapi 

kasih sayang dari orangtua jauh lebih penting.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Desa Karangsewu Galur, 

dapat dijumpai adanya perbedaan strategi dalam mendidik anak usia dini 

antara orang tua yang berprofesi guru dengan orangtua yang berprofesi 

anggota TNI maupun profesi lainnya. Maka dari itu, latar belakang orangtua 

juga berpengaruh terhadap metode orangtua dalam mendidik anaknya.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti akan menemukan jawaban dari

                                                            
5 Anik Pamilu, Mendidik, hal. 33.
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bagaimana strategi orangtua yang berprofesi guru dalam mendidik anak usia 

dini dengan menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu.6

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak 

dijawab dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini 

menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung orangtua (profesi guru) dalam 

mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa 

Karangsewu, Galur, Kulon Progo?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian 

ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui tentang strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik 

anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, 

Kulon Progo.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung orangtua 

(profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-

parenting di Karangsewu, Galur, Kulon Progo.

                                                            
6 Hasil observasi pada tanggal 2 November 2013.



6

2. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

masyarakat Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Kegunaan tersebut 

antara lain :

a. Dengan membahas strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik 

anak usia dini menggunakan hypno-parenting, maka menjadi bahan 

kajian lebih lanjut bagi masyarakat di Desa Karangsewu, Galur, Kulon 

Progo, serta mampu mendidik anak usia dini yang sesuai dengan 

hypno-parenting.

b. Dengan mengetahui penghambat dan pendukung orangtua (profesi 

guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting

maka dapat memberikan evaluasi terhadap masyarakat Desa 

Karangsewu, Galur, Kulon Progo.

c. Menambah wacana bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dan pihak masyarakat Desa Karangsewu Galur Kulon 

Progo.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian literature yang dilakukan penulis, maka 

terdapat beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan 

dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Liati Syam Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan dengan skripsi yang berjudul “Strategi Hypno-Parenting

dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Dalam skripsi Liati Syam menjelaskan 
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bahwa dalam mendidik anak harus menanamkan sugesti positif pada 

pemikiran bawah sadar anak, sehingga komunikasi antara orangtua dan anak 

efektif. Kemudian strategi hypno-parenting dalam perspektif Islam yaitu

strategi dengan memperhatikan kata-kata penuh kasih dan lembut kepada 

anak, memperlakukan anak dengan baik, dan menyampaikan isi pesan 

(sugesti) melalui teknik-teknik yang diajarkan Rasulullah.7

Memiliki perbedaan dengan penelitian saya, penelitian yang dilakukan 

Liati Syam menghasilkan bagaimana hypno-parenting itu sendiri diterapkan 

pada anak dalam pandangan pendidikan Islam. Sedangkan penelitian saya 

menjelaskan bahwa orangtua berperan dalam mendidik anak usia dini dengan 

pandangan hypno-parenting. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian Liati 

Syam menggunakan jenis studi pustaka, sedangkan penelitian saya 

menggunakan jenis penelitian lapangan dan subjek penelitian orangtua yang 

berprofesi guru di Desa Karangsewu. 

Skripsi Daluti Delimanugari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

dalam penelitiannya dengan judul “Pendidikan Karakter Anak Dalam 

Pendidikan Islam dengan Menggunakan Hypno-Parenting”. Dalam skripsi 

Daluti Delimanugari menjelaskan bahwa menerapkan hypno-parenting dalam 

mendidik anak dapat dilakukan dengan cara membangun kedekatan dengan 

anak melalui komunikasi terlebih dahulu sebelum memberikan sugesti, 

terutama yang dapat memberikan efek positif. Dengan metode hypno-

parenting ini orangtua dapat menanamkan nilai-nilai karakter seperti mandiri, 
                                                            

7 Liati Syam, Strategi Hypno-Parenting dalam Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi, 
Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sunan KalijagaYogyakarta, 2011.
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cinta damai, religius, disiplin, jujur, kreatif, peduli sosial, peduli lingkungan, 

kerja keras, demokratis, rasa ingin tahu, dan bersahabat.8

Perbedaan dengan penelitian saya, bahwasanya saya menekankan 

hipnosis dalam mendidik anak, sedangkan Daluti menekankan penanaman 

karakter  dalam mendidik anak namun dengan hypno-parenting. Selanjutnya 

saya melakukan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan skripsi Daluti Delimanugari menggunakan metode studi pustaka. 

Skripsi Rahmah El Yunusiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

dalam penelitiannya dengan judul “Upaya Guru dalam Membentuk 

Kemandirian Anak Usia Dini (Studi Kasus di Play Group ‘Aisyiyah Nur’ain 

Yogyakarta)”, skripsinya menjelaskan bahwa upaya guru dalam membentuk 

kemandirian anak dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dari proses

awal dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu melalui rancangan materi dan 

metode yang digunakan. Guru melakukan arahan dan bimbingan serta latihan 

yang berkelanjutan untuk membiasakan anak melakukan tugas perkembangan 

dalam kehidupan sehari-hari. Guru tidak lupa berkomunikasi pada orangtua 

untuk bekerjasama dalam membentuk kemandirian anak selama di rumah.9

Penelitian Rahmah El Yunusiyah mempunyai persamaan dengan 

penelitian saya yaitu sama-sama dalam pembahasannya terkait dengan 

mendidik anak usia dini. Perbedaan dengan penelitian saya, bahwasanya saya 

                                                            
8 Daluti Delimanugari, Pendidikan Karakter Anak dalam Pendidikan Islam dengan 

Menggunakan Hypno-Parenting, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

9 Rahmah El Yunusiyah, Upaya Guru Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini; 
Studi Kasus di Play Group ‘Aisyiyah Nur’ain Yogyakarta, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
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menggunakan pandangan hypno-parenting dalam mendidik anak usia dini 

yang dilakukan orangtua, sedangkan penelitian Rahmah El Yunusiyah tidak 

menggunakan hypno-parenting dalam mendidik anak usia dini. Objek

penelitian Rahmah adalah play group, sedangkan objek penelitian saya adalah 

Desa Karangsewu.

Buku yang ditulis oleh Dewi Yogo Pratomo yang berkaitan dengan 

hypno-parenting dalam pengertiannya pada prinsipnya membawa anak 

menuju ke gelombang alpha dan theta dengan cara sederhana, yaitu dengan 

pengulangan, baik dalam bentuk kata-kata, suara, maupun gerakan. Hypno-

parenting merupakan metode yang dahsyat, perumpamaannya seperti

menasihati tanpa penolakan. Nasihat yang disampaikan menggunakan metode 

hipnosis bagaikan jalan tol, lebih efektif dan efisisen dibandingkan cara-cara 

yang konvensional. Dengan kesabaran orangtua, hypno-parenting akan 

memberi manfaat yang nyata dan menetap. Tak sekadar efektif 

menghilangkan pengalaman traumatis pada anak, hypno-parenting juga 

membentuk kepribadian anak yang penuh cinta kasih dan berprestasi.10

Jamal Ma’mur Asmani dalam buku karangannya yang berkaitan 

dengan pendidikan anak usia dini, bahwasanya pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional (sikap dan perilaku) bahasa 

dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

                                                            
10 Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 19.
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dilalui oleh anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini 

adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan 

untuk hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.11

Adapun judul yang akan penulis teliti adalah “Strategi Mendidik Anak 

Usia Dini Menggunakan Hypno-Parenting (Studi Kasus Orangtua Berprofesi 

Guru di Desa Karangsewu Galur Kulon Progo). Beberapa judul skripsi dan 

judul buku di atas merupakan kajian pustaka yang terkait dengan judul yang 

diteliti penulis.

E. Landasan Teori

1. Strategi

Menurut kamus ilmiah populer, strategi adalah ilmu siasat perang; 

muslihat untuk mencapai sesuatu.12 Sedangkan menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan 

sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu 

dalam perang dan damai. Dalam konteks pengajaran, menurut Gagne

dikutip dalam bukunya Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari (2012) 

strategi adalah kemampuan internal untuk berpikir, memecahkan 

masalah, dan mengambil keputusan. Sedangkan secara umum strategi 

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.13

                                                            
11 Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini (Jogjakarta: 

Diva Press, 2009).
12 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hal.448.
13 Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu (Yogyakarta: 

Familia, 2012), hal. 11-12.
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Di dunia pendidikan, strategi diartikan “perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.”14 Sedangkan pengertian strategi pembelajaran 

menurut para ahli dikutip oleh Abdul Majid yaitu:

a. Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 
kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta 
didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 
dan efisien.

b. Kozma menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 
diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang 
dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik 
menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.

c. Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 
merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan 
materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. 
Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi 
pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan 
kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 
belajar pada peserta didik.

d. Dick dan Carey menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 
terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan 
prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh 
guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran 
bukan hanya sebatas pada prosedur atau tahap kegiatan belajar 
saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket 
program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta 
didik.

e. Cropper mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan 
pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ia 
menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat 
dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus 
dapat dipraktikkan.15

                                                            
14 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan

(Jakarta: Kencana, 2008), hal. 126.
15 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 7.
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Dari beberapa pengertian strategi tersebut, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan strategi di lingkup pendidikan 

adalah perencanaan pendidik kepada peserta didik dalam bertindak dan 

berusaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2. Pendidikan Anak Usia Dini

Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20/2003 ayat1 yang termasuk anak usia dini adalah anak 

yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun. Sementara itu, menurut kajian 

rumpun ilmu PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD 

dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.16 Dan pendidikan anak usia dini

merupakan intrumen sistematis dan efektif dalam upaya mendidik anak, 

sehingga mereka menemukan masa keemasan yang menentukan masa 

depannya kelak.

Sedangkan pendidikan anak usia dini menurut Jamal Ma’mur 

Asmani (2010) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional 

(sikap dan perilaku) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Secara 

umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan 

                                                            
16 Maimunah Hasan, PAUD “Pendidikan Anak Usia Dini” (Yogyakarta: DIVA Press, 

2010), hal. 17.
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berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup agar 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.17

Sejalan dengan Jamal Ma’mur Asmani, menurut Jean-Jacques 

Rousseau dikutip Anita Yus tentang mendidik anak usia dini bahwa:18

Mendidik anak usia dini menggunakan metode pendidikan 
naturalisme. Metode ini membiarkan anak tumbuh tanpa 
intervensi dengan cara tidak membandingkan anak satu dengan 
anak lain serta memberikan kebebasan anak untuk 
mengeksplorasi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Ada pun hal-hal yang menjadi alasan penting dalam memahami 

anak usia dini menurut Hibana S. Rahman (2002):19

1) Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap 
perkembangan manusia, sebab usia dini merupakan periode 
diletakkannya dasar struktur kepribadian yang dibangun 
untuk sepanjang hidupnya. Oleh karenanya perlu pendidikan 
dan pelayanan yang tepat.

2) Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal cenderung 
bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak 
sepanjang hidupnya. Di samping itu, dasar awal akan cepat 
berkembang menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, perlu 
pemberian pengalaman yang positif.

3) Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan yang 
luar biasa, dibanding dengan sepanjang usianya, bahkan usia 
0-8 tahun mengalami 80% perkembangan otak dibanding 
sesudahnya. Oleh karena itu perlu stimulasi fisik dan mental. 

                                                            
17 Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen, hal. 65.
18 Anita Yus, Model Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 3.
19 Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: PGTKI 

Press, 2002, hal. 29.
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Setiap anak memiliki tahap perkembangan. Menurut Montessori

dikutip Jamal Ma’mur Asmani paling tidak ada empat tahap 

perkembangan sebagai berikut:

1) Sejak lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan 
sensoris dan daya pikir yang sudah mulai dapat “menyerap” 
pengalaman-pengalaman melalui sensorinya.

2) Usia setengah tahun sampai kira-kira tiga tahun, anak mulai 
memiliki kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk 
mengembangkan bahasanya (berbicara, bercakap-cakap).

3) Masa usia 2-4 tahun, gerakan-gerakan otot mulai dapat 
dikoordinasikan dengan baik, untuk berjalan maupun untuk 
banyak bergerak yang semi rutin dan yang rutin, berminat 
pada benda-benda kecil, dan mulai menyadari adanya 
urutan waktu (pagi, siang, sore, dan malam).

4) Rentang usia tiga sampai enam tahun, terjadilah kepekaan 
untuk peneguhan sensoris, semakin memiliki kepekaan 
inderawi. Khusus pada usia sekitar 4 tahun, anak memiliki 
kepekaan menulis. Dan pada usia 4-6 tahun, anak memiliki  
kepekaan yang bagus untuk membaca. 

Pendapat Montessori ini mendapat dukungan dari tokoh 

pendidikan Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara dikutip Jamal Ma’mur 

Asmani. Tokoh pendidikan ini sangat menekankan bahwa untuk usia dini

bahkan juga untuk mereka yang dewasa, kegiatan pembelajaran dan 

pendidikan itu bagaikan kegiatan-kegiatan yang disengaja, namun 

sekaligus alamiah seperti bermain di “taman”. Bagaikan keluarga yang 

sedang mengasuh dan membimbing anak-anak secara alamiah sesuai 

kodrat anak di sebuah taman. Anak-anak yang mengalami suasana 

kekeluargaan yang hangat, akrab, damai, baik di rumah maupun di 

sekolah, mendapatkan bimbingan dengan penuh kasih sayang, dan 
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pelatihan kebiasaan secara alami, akan berkembang menjadi anak yang 

bahagia dan sehat (Jamal Ma’mur Asmani: 2009).20

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis bahwa mendidik anak 

usia dini merupakan kegiatan menuntun/membimbing anak usia dini

yang bertujuan untuk mencerdaskan anak dan persiapan untuk hidup agar 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Hypno-Parenting

Hypno-parenting berasal dari dua suku kata/istilah yaitu hypnosis

dan parenting. Penjelasan tentang apa yang dimaksud hypnosis dan 

parenting sebagai berikut:

a. Hypnosis

Hypnosis merupakan metode yang sangat luas penggunaan 

dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya 

diterapkan sebagai terapi penyembuhan penyakit fisik dan mental, 

metode ini juga digunakan dalam bidang hukum, kriminalitas, 

hiburan, bahkan dalam bidang manajemen dan pemasaran sekalipun. 

Ini sangatlah tidak mengherankan karena hipnosis sesungguhnya 

telah berkembang sejak 2.600 tahun sebelum masehi. Akan tetapi, 

hipnosis atau dalam praktiknya lebih dikenal dengan istilah 

hipnoterapi, tetap saja masih terdengar awam di tengah masyarakat. 

Bahkan muncul apriori atau stigma negatif yang menyesatkan karena 

                                                            
20Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen, hal. 18.
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penggunaan hipnosis yang tidak pada tempatnya atau persepsi yang 

salah akan kegunaannya (Dewi Yogo Pratomo: 2012).21

Senada dengan pernyataan Dewi Yogo Pratomo, Muhammad 

Noer  (2012) menjelaskan bahwa hypnosis berasal dari kata “hypnos”

yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Secara Istilah 

“hypnosis” adalah mensugesti, sedangkan secara definisi hypnosis

adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga 

mengubah tingkat kesadarannya dengan cara menurunkan 

gelombang otak dari beta menjadi alpha atau theta.22 Selanjutnya 

menurut Ariesandi Setyono dikutip Arismantoro, “proses hypnosis

adalah bahwa semua proses pemasukan informasi ke dalam 

pikiran.”23

Sedangkan menurut Milton H. Erickson sebagaimana dikutip 

Muhammad Noer, “hipnosis adalah suatu metode komunikasi yang 

persuasif dan sugestif kepada seseorang sehingga dia menjadi kreatif 

dan kemudian menggunakan sugesti-sugesti tersebut.”24

Menurut Kamus Ilmiah Populer oleh Tim Pena, “Hipnosis 

adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang menyerupai 

tidur, yang ditimbulkan oleh orang lain dengan menggunakan cara-

                                                            
21Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 2.
22Muhammad Noer, Spiritual Hypno-Parenting (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), 

hal. 21.
23Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak 

Berkarakter (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. 39.
24Muhammad Noer, Spiritual, hal. 22.
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cara sugesti mental.”25 Senada dengan penjelasan tersebut, Ali Akbar 

Navis (2013) mengungkapkan bahwa hipnosis adalah suatu kondisi 

kesadaran pada saat seseorang dapat menerima saran (sugesti) 

dengan mudah. Dalam arti lain, hipnosis adalah suatu keadaan ketika 

penyaringan pikiran kita (critical area) sedang melemah sehingga 

dapat ditembus dengan mudah.26 Oleh karena itu, pada kondisi 

hipnosis sangat mungkin bagi seorang terapis memodifikasi pikiran 

bawah sadar seseorang dengan sugesti-sugesti positif.27

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil proses hipnosis. 

Salah satu manfaat hipnosis menurut Dewi Yogo Pratomo adalah

sebagai berikut:

Seseorang dapat berkomunikasi dan menasihati seseorang 
dengan menggunakan sugesti ke alam bawah sadar manusia. 
Caranya adalah dengan menggiring orang tersebut agar 
mampu masuk ke gelombang alpha (kondisi rileks) sehingga 
dia merasa tenang dan nyaman, lalu mengantuk. Kemudian 
dia menuju ke gelombang theta (kondisi rileks yang dalam) 
dan pada akhirnya disugesti positif. Saat itu RAS 
(Rectingular Activating System) terbuka dan mampu 
menyerap sugesti. Saat seseorang dalam kondisi tersadar, 
sebetulnya ia ada dalam gelombang betha (sadar penuh). Saat 
itu, kelemahan utamanya adalah memiliki resistensi yang 
tinggi sehingga sulit untuk menerima nasihat, apalagi 
sugesti.28

                                                            
25Tim Prima Pena, Kamus, hal. 177.
26 Ali Akbar Navis, Menjadi Orangtua Idaman dengan Hypno-Parenting (Yogyakarta: 

Katahati, 2013), hal.133.
27 Yang dimaksud pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara 

otomatis sehingga diri sendiri tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. 
Pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, 
intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri sendiri adalah 
sembilan kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar.

28Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 4.
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Keadaan seseorang dikatakan dalam kondisi terhipnosis 

manakala gelombang pikiran berada pada level alpha dan theta.

Informasi demikian mudah dicerna. Pengalaman dan pengetahuan 

yang diterima pikiran langsung bersarang di alam pikiran bawah 

sadar. Pikiran dan perasaan menjadi tenang dan nyaman badan terasa 

rileks, santai, dan enjoy. Fokus pandangan terpusat pada satu titik

(Muhammad Noer: 2012).29 Jadi, proses hipnosis merupakan suatu 

proses memasukkan sugesti ke dalam pikiran ketika kondisi relaks.

Cara ini lebih efektif dibandingkan memberikan masukan/sugesti 

kepada seseorang dalam keadaan sadar penuh.

b. Parenting

Parent dalam parenting memiliki definisi yaitu ibu, ayah, 

seseorang yang akan membimbing dalam kehidupan baru, seorang 

penjaga, maupun seorang pelindung. Parent adalah seseorang yang 

mendampingi dan membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, 

yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak 

dalam setiap tahapan perkembangannya.30

Sejalan dengan Okvina, Arismantoro memberikan pengertian 

parenting sebagai “segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-

tugas orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak.”31 Tugas 

                                                            
29 Muhammad Noer, Spiritual, hal. 22.
30Okvina, Konsep Pengasuhan Parenting, http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/

konsep-pengasuhan-parenting/, diakses pada 22 Oktober 2013.
31 Arismantoro, Tinjauan, hal. 39.
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mendidik anak sendiri dan anak didik sangat berat, penuh tantangan 

dan harus dilakukan dengan kehendak hati yang tulus.

Sementara itu, menurut Jerome Kagan seorang psikolog 

perkembangan dalam artikel Okvina mendefinisikan pengasuhan 

(parenting) sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada 

anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orangtua/ 

pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan 

kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus 

dilakukan orangtua/ pengasuh ketika anak menangis, marah, 

berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Berns 

(1997) menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses 

interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan 

hanya bagi anak juga bagi orangtua. Senada dengan Berns, Brooks

dikutip dari artikel Okvina (2009) mendefinisikan pengasuhan 

sebagai sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan 

interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung perkembangan 

anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang 

mana orangtua mempengaruhi anak namun lebih dari itu, 

pengasuhan merupakan proses interaksi antara orangtua dan anak 

yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak 

dibesarkan.32

                                                            
32 Okvina, Konsep Pengasuhan Parenting, http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/

konsep-pengasuhan-parenting/, diakses pada 22 Oktober 2013.
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Dari beberapa penjelasan di atas tentang parenting, dapat 

diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud parenting adalah 

tugas orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan 

karakter anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

kreatif.

c. Hypno-Parenting

Dari pengertian hypnosis dan parenting di atas, bahwa jika 

digabungkan menjadi hypno-parenting, hypno-parenting menurut 

Ariesandi Setyono adalah “suatu ilmu yang menggabungkan 

pengetahuan tentang mendidik dan membesarkan anak dengan 

pengetahuan hypnosis.”33 Menurut Arismantoro (2008) mendidik 

kemandirian anak dengan menggunakan hypno-parenting adalah

sebagai berikut:34

Suatu usaha yang dilakukan oleh orangtua dan pendidik 
dengan memetakan dan membuat sistemasi atas segala hal 
yang berhubungan dengan tugas sebagai orangtua ditinjau 
dari sudut pandang kerja pikiran dan pengaruh agar anak 
dapat mandiri dan siap menghadapi masa depannya.

Maksudnya adalah orangtua senantiasa mendidik anak 

dengan segala strategi yang digunakan, agar anak di kemudian hari

dapat mandiri dan siap menghadapi masa depannya.

Secara lebih luas, hypno-parenting adalah metode parenting, 

mendidik dan pola asuh anak yang dilakukan dengan metode 

hipnosis, yaitu dengan memanfaatkan penurunan frekuensi 

                                                            
33 Muhammad Noer, Spiritual, hal. 21.
34 Arismantoro, Tinjauan, hal. 40.
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gelombang otak anak untuk diberi sugesti positif. Harapannya 

dengan sudut pandang baru, dengan keyakinan baru dan pemahaman 

baru anak dapat mengubah kebiasaan negatifnya menjadi positif.

Menurut Ali Akbar Navis dalam bukunya yang berjudul 

“Menjadi Orangtua Idaman dengan Hypno-parenting”, manfaat dari

penerapan metode hypno-parenting yaitu: 35

Pertama, lebih mudahnya menjalin komunikasi antara 
orangtua dan anak. Kedua, mendesain pikiran bawah sadar 
anak dengan program baik yang diinginkan orangtua. Ketiga, 
mengetahui cara efektif untuk mengubah kegiatan, aktivitas 
sekaligus kebiasaan negatif anak. Keempat, membantu 
orangtua untuk menjadi lebih sabar, tenang, fokus dan 
terpusat saat mengatasi kejutan tingkah laku, karakter, atau 
kepribadian anak.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa hypno-parenting adalah 

proses orangtua dalam mendidik anak dengan cara memasukkan 

sugesti-sugesti positif pada anak sehingga anak menyimpan memori 

di dalam pikiran bawah sadarnya.

                                                            
35Ali Akbar Navis, Menjadi Orangtua, hal. 156.
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4. Pendidikan Anak Usia Dini Menggunakan Hypno-Parenting

Dewi Yogo Pratomo dalam buku karangannya yang berjudul 

“Hypno-Parenting” menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang 

sebaiknya dilakukan oleh orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak

usia dini.36

a. Menumbuhkan sifat persaingan
Menumbuhkan sifat persaingan ini penting karena sifat 
kompetitif akan mengarah pada kedisiplinan, konsep menjadi 
yang terbaik, konsep unggul, pengembangan diri yang optimal, 
dan berprestasi. dalam persaingan, konsep reward-and-
punishment sangatlah penting. Dalam setiap hal, memberikan 
reward (hadiah) yang sepadan jika anak berhasil melakukan 
sesuatu. Sementara itu, memberikan punishment (hukuman) 
jika anak melanggar sesuatu. Tidak perlu berpikir untuk 
memukul.

b. Menghindari sikap ambivalensi
Ambivalensi atau ambiguisitas adalah sifat mendua antara 
orangtua. Maksudnya orangtua tidak solid dan tidak kompak 
dalam mendidik anaknya. Mereka berbeda pendapat dalam 
cara mendidik anak yang nantinya akan membuat anak 
kebingungan dan merangsang anak untuk membuat intrik.

c. Menekankan hubungan kausalitas
Hukum sebab-akibat atau kausalitas merupakan hal mendasar 
yang harus diajarkan kepada anak. Anak harus memahami 
bahwa setiap tindakan yang dia lakukan akan memiliki akibat, 
baik atau buruk. Konsep ini akan membantu anak untuk 
berinteraksi dengan dunia di luar rumahnya, yang wajib 
disiapkan orangtua sejak dini.

d. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak
Orang tua yang memiliki kekhawatiran berlebih akan 
cenderung menjadi over-protective, yang pada akhirnya akan 
menyebabkan anak menjadi lemah, terlalu bergantung, kurang 
mandiri, dan memiliki sikap cepat menyerah. Akan lebih baik 
jika membiarkan anak dalam meghadapi masalahnya, 
mengawasi dari jauh, dan selalu siap memberikan saran-saran 
jika anak memintanya atau membutuhkannya. Jika anak 
berhasil mengatasi masalahnya, itu merupakan sebuah 
pencapaian dan layak diberi reward.

                                                            
36Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 46.
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e. Berkomunikasi dengan sehat
Cara berkomunikasi yang sehat adalah setara atau sesuai peran. 
Teori ini berguna untuk membantu membangun keakraban 
antara orangtua dan anak. Caranya adalah mengajak anak 
“naik” ke tingkat dewasa dan berusaha menyelesaikan masalah 
atau mencari solusi. Selain itu, orangtua pun bisa “turun” ke 
tingkat anak sehingga bisa mencari tahu apa yang anak 
inginkan dan takutkan.

Penerapan metode hipnosis dalam mengasuh dan mendidik anak 

dapat dilakukan berbagai kesempatan di antara aktivitas anak. Dewi 

Yogo Pratomo menjelaskan bahwa waktu-waktu efektif agar sugesti yang 

orangtua tanamkan pada anak dapat menancap dan menetap: 37

1. Saat mengajak anak berdoa
2. Saat anak bermain
3. Sambil menggambar
4. Sesaat sebelum tidur
5. Sesaat sebelum bangun
6. Saat anak makan
7. Saat mendiamkan anak menangis
8. Saat menggendong, dalam bentuk buaian
9. Melalui nyanyian
10. Melalui dongeng
11. Saat belajar

Berdasarkan kerangka teori di atas, penulis menggunakan landasan 

teori dari Dewi Yogo Pratomo dalam buku karangannya yang berjudul 

“Hypno-Parenting” menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya 

dilakukan oleh orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak usia dini 

sebagai berikut:38

a. Menumbuhkan sifat persaingan
Menumbuhkan sifat persaingan ini penting karena sifat 
kompetitif akan mengarah pada kedisiplinan, konsep menjadi 
yang terbaik, konsep unggul, pengembangan diri yang optimal, 

                                                            
37 Ibid., hal. 61.
38 Ibid., hal. 46.
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dan berprestasi. dalam persaingan, konsep reward-and-
punishment sangatlah penting. Dalam setiap hal, memberikan 
reward (hadiah) yang sepadan jika anak berhasil melakukan 
sesuatu. Sementara itu, memberikan punishment (hukuman) 
jika anak melanggar sesuatu. Tidak perlu berpikir untuk 
memukul.

b. Menghindari sikap ambivalensi
Ambivalensi atau ambiguisitas adalah sifat mendua antara 
orangtua. Maksudnya orangtua tidak solid dan tidak kompak 
dalam mendidik anaknya. Mereka berbeda pendapat dalam 
cara mendidik anak yang nantinya akan membuat anak 
kebingungan dan merangsang anak untuk membuat intrik.

c. Menekankan hubungan kausalitas
Hukum sebab-akibat atau kausalitas merupakan hal mendasar 
yang harus diajarkan kepada anak. Anak harus memahami 
bahwa setiap tindakan yang dia lakukan akan memiliki akibat, 
baik atau buruk. Konsep ini akan membantu anak untuk 
berinteraksi dengan dunia di luar rumahnya, yang wajib 
disiapkan orangtua sejak dini.

d. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak
Orang tua yang memiliki kekhawatiran berlebih akan 
cenderung menjadi over-protective, yang pada akhirnya akan 
menyebabkan anak menjadi lemah, terlalu bergantung, kurang 
mandiri, dan memiliki sikap cepat menyerah. Akan lebih baik 
jika membiarkan anak dalam meghadapi masalahnya, 
mengawasi dari jauh, dan selalu siap memberikan saran-saran 
jika anak memintanya atau membutuhkannya. Jika anak 
berhasil mengatasi masalahnya, itu merupakan sebuah 
pencapaian dan layak diberi reward.

e. Berkomunikasi dengan sehat
Cara berkomunikasi yang sehat adalah setara atau sesuai peran. 
Teori ini berguna untuk membantu membangun keakraban 
antara orangtua dan anak. Caranya adalah mengajak anak 
“naik” ke tingkat dewasa dan berusaha menyelesaikan masalah 
atau mencari solusi. Selain itu, orangtua pun bisa “turun” ke 
tingkat anak sehingga bisa mencari tahu apa yang anak 
inginkan dan takutkan.
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F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”39 Pada 

penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi : jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono 

penelitian kualitatif merupakan “suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual atau 

kelompok.”40

Penelitian yang dilakukan di Desa Karangsewu Galur ini

termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya

dilakukan di lapangan, seperti di masyarakat, lembaga-lembaga dan

organisasi kemasyarakatan, atau dapat diartikan peneliti terjun ke 

lapangan tempat penelitian untuk mengamati terlihat langsung dengan

objek penelitiannya. Sampel diambil dari orangtua yang berprofesi guru

di Desa Karangsewu dengan alasan memiliki kualifikasi yang menjadi 

dasar dari penelitian kualitatif yaitu narasumber/informan diambil dari 

                                                            
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

(Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 6.
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

(Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 3.
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subjek yang mengetahui, memahami dan mengalami langsung dalam 

mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting.

Metode penelitian kualitatif menurut Nana Syaodin Sukmadinata

(2010) mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu: pertama, menggambarkan dan 

mengungkapkan (to describe and explore), dan yang kedua, 

mengambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).41

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan psikologi.

Pendekatan ini berfokus pada aspek kejiwaan dari orangtua yang 

memberi hipnosis dalam proses pembelajaran pada anak dengan 

mengamati cara orangtua tersebut dalam memberikan sugesti selama 

proses hypno-parenting. Pendekatan ini, aspek  kejiwaan berpengaruh 

dalam pemberian stimulus pada anak.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Menurut Saifuddin Anwar bahwa “subjek penelitian adalah 

sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data penelitian, ialah 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti.”42 Subjek penelitian pada 

dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan pada hasil penelitian. 

Dengan peneliti menentukan subjek penelitian maka akan jelas proses 

pengumpulan data dan penggalian datanya. Karena subjek suatu urgen 

untuk menunjang proses penelitian.

                                                            
41Nana Syaodin Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, cet, ke-6, 2010), hal. 60.
42 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 34-35
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Penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar.43 Maksudnya 

adalah dengan mencari sumber data dari satu narasumber ke narasumber 

lainnya sebanyak-banyaknya hingga datanya jenuh. Adapun subjek 

utama (informan) dalam penelitian adalah orangtua berprofesi guru yang 

mempunyai anak usia dini di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak bisa 

ditinggalkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan (Suharsimi Arikunto: 2006).44 Guna memperoleh data 

yang sesuai dengan yang diinginkan, penulis menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi 

Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan observasi. Observasi digunakan untuk melengkapi data 

penelitian yang dilakukan peneliti. Observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

                                                            
43 Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 300.
44Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT 

Rinaka Cipta, 2006), hal. 308.
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berlangsung.45 Data observasi berupa data faktual cermat, terinci, 

mengenai keadaan lapangan, keadaan manusia dan situasi sosial  

dengan penelitian secara langsung. Teknik observasi yang digunakan 

peneliti yaitu observasi non partisipatif, artinya peneliti tidak ikut 

serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, peneliti hanya 

berperan mengamati kegiatan. Observasi digunakan untuk 

melengkapi data tentang strategi orangtua (profesi guru) dalam 

mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa 

Karangsewu. 

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.46

Interview yang digunakan  adalah face to face atau bertemu langsung 

antara peneliti dan informan. Adapun jenis wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin yaitu 

memberikan pertanyaan sesuai dengan keinginan peneliti namun 

tetap berpedoman ketentuan yang menjadi pengkontrol relevansi isi 

wawancara. Sedangkan dalam pelaksanaan mengunakan pedoman 

wawancara yaitu berupa garis besar materi wawancara, yaitu yang 

dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti.

                                                            
45 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi, hal. 220.
46 Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 317.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai pelengkap dari teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti 

menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data yang 

berkaitan dengan penelitian seperti letak dan keadaan geografis, 

kondisi penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk, keadaan 

pendidikan penduduk, mata pencaharian, dan kondisi keagamaan di

Desa Karangsewu, Galur. Dokumentasi ini gunakan untuk 

mempermudah dalam membantu dan menganalisa fenomena-

fenomena yang ditemukan di lapangan. 

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data induktif, yaitu 

mengumpulkan data, mentranskip data dari hasil interview, labelling atau 

memberi label sesuai tema yang telah ditentukan, selanjutya dianalisis 

dan dipaparkan dengan kerangka penelitian kemudian diinterpretasikan 

dengan mendeskripsikan data apa adanya.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti sebagai 

berikut:

a. Mengumpulkan data dari hasil observasi, interview dan dokumentasi.

b. Menyusun seluruh data sesuai dengan urutan pembahasan yang telah 

direncanakan.

c. Melakukan interpretasi data yang telah disusun untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai kesimpulan.
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Menurut Miles dan Huberman (1984) dikutip Sugiyono bahwa: 47

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 
datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi 
data (memfokuskan pada hal penting), penyajian data, dan 
verifikasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum terhadap skripsi ini dan 

mempermudah dalam penelitian berserta mengetahui pembahasaan skripsi 

secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri 4 (empat) 

bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum Desa Karangsewu yang 

meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi penduduk yang terdiri dari 

jumlah penduduk, keadaan pendidikan penduduk, mata pencaharian dan 

kualitas angkatan kerja, kondisi keagamaan, serta gambaran umum subjek 

penelitian.

Bab ketiga memaparkan tentang pertama: hasil wawancara tentang

mendidik anak usia dini di Desa Karangsewu. Kedua: mendidik anak usia 

dini menggunakan hypno-parenting. Ketiga: faktor penghambat dan 

pendukung.

                                                            
47 Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 337.
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Bab keempat penutup yang memuat simpulan, saran-saran dan 

diakhiri dengan kata penutup. Pada bagian paling akhir penulis skripsi ini, 

mencantumkan daftar pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai referensi 

tambahan dalam menulis skripsi ini, serta beberapa lampiran-lampiran.



85

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Terkait dengan simpulan bagaimana strategi orangtua dalam mendidik 

anak usia dini menggunakan hypno-parenting yang merupakan salah satu 

kunci keberhasilan orangtua sebagai pendidik utama sebagai berikut:

1. Strategi orangtua dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-

parenting di Desa Karangsewu Galur: 

a. Menumbuhkan persaingan, metode ini berlaku pada orangtua yang 

memiliki lebih dari satu anak, pihak orangtua memotivasi anaknya 

agar berbuat baik seperti solat tepat pada waktunya dan dalam 

pencapaian prestasi anak. Dengan pemberian reward dan

pemberlakuan punishment jika ada yang kalah. Tetapi, punishment

tidak berarti sebuah kekerasan. 

b. Menghindari sikap ambivalensi, misalnya langkah yang diambil 

orangtua diantaranya adalah orangtua membuat kesepakatan terlebih 

dahulu agar dalam mendidik anak tidak menimbulkan suatu perbedaan 

dalam mendidik. Jadi, orangtua selalu kompak jika di depan anak. 

Namun, tidak semua orangtua yang berprofesi guru di Desa 

Karangsewu selalu kompak di depan anak, akan tetapi dari hasil 

penelitian masih ada beberapa orangtua yang memiliki perbedaan

dalam mendidik anak.
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c. Menekankan hubungan kausalitas, dari penelitian di Desa Karangsewu 

bahwa orangtua berprofesi guru memberikan pengarahan kepada anak 

tentang baik-buruknya dalam melakukan sesuatu hal, agar anak dapat

memahami sebelum apa yang ingin dilakukannya.

d. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak, pihak orangtua 

yakni cenderung membiarkan anak melakukan apa saja yang penting 

didampingi oleh orangtua agar anak merasa nyaman.

e. Berkomunikasi dengan sehat, dari hasil penelitian bahwasanya setiap 

orangtua memiliki caranya sendiri-sendiri di dalam melakukan 

interaksi dengan anak. Dengan lemah lembut dan kesabaran akan 

memberikan hasil lebih baik dalam mendidik dibandingkan dengan 

komunikasi yang menggunakan kekerasan. 

2. Faktor penghambat dan pendukung strategi orangtua mendidik anak usia 

dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu Galur. 

a. Faktor penghambat:

1) Lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan, 

2) Kurangnya bimbingan dari orangtua ketika anak sedang 

menonton televisi

3) Anak tidak selalu mau menuruti nasihat orangtua

4) Perbedaan karakter ayah dan ibu dalam mendidik anak

5) Keterbatasan waktu orangtua dalam mendidik anak karena 

bekerja.
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b. Faktor pendukung: 

1) Orangtua yang memiliki kesabaran dalam menghadapi anak,

2) Kekompakan antara kedua orangtua, 

3) Kebebasan bereksplorasi yang diberikan kepada anak namun 

tetap dalam pengawasan orangtua

B. Saran-saran

Saran di sini maksudnya adalah masukan-masukan dari penulis agar 

dapat bermanfaat bagi orangtua di Desa Karangsewu. Adapun saran-saran  

penulis, diantaranya:

1. Setiap orangtua hendaknya selalu menjaga konsistensi dalam mendidik 

anaknya dan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu 

melalui bimbingan keluarga, terutama orangtuanya.

2. Lebih mengutamakan kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik 

anak.

3. Ketika orangtua, terutama jika ibu bekerja, disarankan supaya anak 

dititipkan kepada keluarga terdekat atau orang yang benar-benar 

dipercaya orangtua untuk membimbing dan merawat anak dengan baik 

dan benar.

4. Selalu mengutamakan kebutuhan anak sesuai dengan porsinya, baik 

materi maupun kasih sayang.
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C. Kata Penutup

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pendidik, yang 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan kepada 

penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini mendapatkan kemudahan dan 

kelancaran. Dengan demikian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir (skripsi) ini dalam waktu yang diridhai Allah SWT.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad Rasulullah SAW. Kesabaran, kegigihan dan keteguhan hati 

beliau yang telah menuntun umatnya kepada jalan (agama) yang lurus (al-

hanif), sehingga memberikan petunjuk bagi penulis dalam mengetahui 

sesuatu yang haq dan bathil.

“Tiada gading yang tak retak,” itulah kata peribahasa. Demikian juga 

dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sebagai insan yang 

tidak bisa lepas dari kekhilafan, maka sudah tentu ada dan terdapat 

kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis berharap ada saran dan kritik bermanfaat dari pembaca untuk 

perbaikan atau melengkapi karya ini.

Akhir kata, penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah mendukung dan 

membantu, sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan.
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BAB III

STRATEGI MENDIDIK ANAK USIA DINI 

A. Hasil Wawancara Tentang Mendidik Anak Usia Dini di Desa Karangsewu

Mendidik anak dengan baik, tidak selalu memberikan segala yang diinginkan anak. Di Desa Karangsewu ini setiap orangtua memiliki metode masing-masing dalam mendidik anak. Berikut hasil wawancara di Desa Karangsewu Galur dengan:

1. Ibu Siti Wakhidah 

Hasil wawancara dengan Ibu Siti terungkap bahwa mendidik anak usia dini adalah sesuai kodratnya, belajar sambil bermain, tidak ada paksaan, tidak ada larangan, namun anak tetap membutuhkan pengarahan. Mendidik anak sesuai tuntunan agama Islam. Menurutnya, dalam mengajarkan kepada anak, anak tidak mungkin 100% bisa menerima. Maka Ibu Siti menggunakan metode pemberian contoh  (teladan) dalam mendidik anak supaya lebih efektif.[footnoteRef:2] [2:  Hasil wawancara dengan Ibu Siti Wakhidah (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Desember 2013.] 


Jadi, Ibu Siti mendidik anak supaya lebih efektif yaitu dengan metode keteladanan yaitu dengan memberi contoh-contoh yang baik kepada anak. Sejalan dengan perkataan Ibu Siti Wakhidah, Nashih Ulwan dikutip Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani (2003) mengungkapkan bahwa: 

Keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka si anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan agama. Begitu pula sebaliknya, jika pendidik adalah seorang pembohong, pengkhianat, orang yang kikir, penakut dan hina maka si anak akan tumbuh dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut dan hina. Metode keteladanan ini merupakan salah satu teknik pendidikan yang efektif dan sukses. Dalam Islam, Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia.[footnoteRef:3] [3:  Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, Mendidik Anak Sejak Dini (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hal. 121.] 




2. Ibu Ernawati Trihaningsih

Hasil wawancara dengan Ibu Erna diperoleh informasi bahwa dalam mendidik anak usia dini tidak boleh menggunakan kekerasan, penuh kasih sayang kepada anak. Jika anak melakukan kesalahan, tidak boleh langsung memberikan suatu cap kesalahan terhadap anak. Namun, menurutnya lebih baik mengarahkan anak. Jika anak melakukan suatu prestasi, biasanya Ibu Erna memberikan reward minimal berupa pujian.[footnoteRef:4] [4: Hasil wawancara dengan Ibu Erna Trihaningsih (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Desember 2013.] 


Pernyataan Ibu Erna dikuatkan oleh Anik Pamilu (2007) bahwa:[footnoteRef:5] [5:  Anik Pamilu, Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hal. 186.] 




Mendidik anak tidak boleh menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, baik bentuk fisik maupun psikis karena tindakan kekerasan yang dilakukan orangtua kepada anak memiliki dampak yang dapat merugikan perkembangan anak. Hal ini mempunyai efek psikologis jangka panjang bagi anak seperti anak menjadi sulit beradaptasi, atau berperilaku buruk karena berbagai faktor, misalnya menjadi pemberontak atau anak yang kurang percaya diri. 



Jadi, dari kutipan di atas mengindikasikan bahwa sebagai orangtua tidak boleh menggunakan kekerasan dalam mendidik anak. Kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak akan memberikan efek jangka panjang sampai anak berusia dewasa.

3. Ibu Retno Tri Hapsari

Berdasarkan hasil wawancara, dalam mendidik anak usia dini menurut Ibu Retno yaitu “mendidik anak dengan jangan terlalu banyak dilarang, lebih baik anak dibiarkan saja yang penting aman.”[footnoteRef:6] Jadi, dia tidak melarang hal-hal yang dilakukan anak, yaitu dengan membebaskan anak bereksplorasi agar anak menjadi kreatif.  [6:  Hasil wawancara dengan Ibu Retno Dwi Haryanti  (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Desember 2013.] 


Sejalan dengan Ibu Retno, Anik Pamilu menjelaskan bahwa: [footnoteRef:7]  [7: Anik Pamilu, Mendidik, hal. 117.] 


Dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas anak, diperlukan sikap proaktif orangtua terhadap anak. Misalnya dalam hal olah kata. Olah kata dimaksudkan untuk merangsang, memupuk dan meningkatkan bakat kreativitas dalam hal menulis. 



Jadi, merangsang anak untuk berpikir dan berimajinasi bisa dilakukan orangtua dengan sebuah cerita dahulu, misalnya apa yang akan dilakukan anak seandainya ia akan menjadi seorang guru. Dari sebuah rangsangan, anak bisa berpikir dan berimajinasi tentang penyelesaian dari cerita tersebut.







4. Ibu Jumiatun

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam mendidik anak usia dini menurut Ibu Jumiatun yaitu dengan penuh kasih sayang dan dalam mendidik anak juga harus bertahap. Pendidikan yang diberikan ibu Jumiatun kepada anak supaya membekas sampai usia dewasa, biasanya dia menggunakan metode keteladanan. Misalnya dia mengatakan “adik sekarang yuk gosok gigi”, kemudian Ibu Jumiatun juga mencontohkan cara memegang sikat gigi beserta pasta giginya, anak dari Ibu Jumiatun pun mengikuti. Dia memiliki prinsip bahwasanya meneladani lebih baik daripada seribu nasihat.[footnoteRef:8] Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mendidik seorang anak menurut Ibu Jumiatun lebih menekankan metode keteladanan karena metode keteladanan dapat diingat terus menerus oleh anak sampai dewasa.  [8:  Hasil wawancara dengan Ibu Jumiatun  (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Desember 2013.] 


5. Ibu Muslimah

Hasil wawancara dengan Ibu Muslimah, bahwa menurutnya dalam mendidik anak usia dini menggunakan cara yang lemah lembut, pemberian kasih sayang kepada anak. Dalam mendidik anak membutuhkan waktu, dia tidak memaksakan anak untuk memahami langsung apa yang dia ajarkan.[footnoteRef:9] Perkataan Ibu Muslimah dikuatkan oleh Anik Pamilu bahwasanya:  [9:  Hasil wawancara dengan Ibu Muslimah (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 28 Desember 2013.] 




Jika anak yang dididik dengan tindakan kasar, maka anak tersebut akan memiliki sifat keras kepala setelah dewasa. Sebaliknya, anak yang sejak kecil diasuh dengan ramah dan lemah lembut, maka anak tersebut akan memiliki sifat penyabar setelah dewasa. Dalam mendidik anak juga perlu adanya rangsangan agar anak menjadi kreatif dan tidak pasif. Rangsangan sejak dini merupakan satu hal yang perlu orangtua berikan kepada anak untuk meningkatkan tingkat intelektual dan tingkat kreatifitas anak.[footnoteRef:10] [10:  Anik Pamilu, Mendidik, hal. 147.] 




Oleh karena itu, jika anak tidak langsung memahami pendidikan yang diberikan orangtua, sebaiknya menggunakan sebuah rangsangan/ stimulus yang diberikan kepada anak. Stimulus juga akan meningkatkan kreatifitas anak untuk berpikir dan bertindak.

6. Ibu Arnisetia Astuti

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam mendidik anak usia dini menurut Ibu Arnisetia Astuti adalah dengan tidak mengekang dan membebaskan anak.[footnoteRef:11] Jadi, anak mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi walaupun orangtua selalu mengawasi apa yang dilakukan anak. Dia juga menjelaskan bahwa dalam mendidik anak agar membekas/mengenang hingga dewasa dapat menggunakan metode keteladanan dan pembiasaan. Senada dengan Ibu Arnisetia Astuti, Anik Pamilu menjelaskan bahwa:  [11:  Hasil wawancara dengan Ibu Arnisetia Astuti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Januari 2014.] 


Memberikan teladan hendaknya diberikan di depan anak maupun ketika di belakang anak. Ketika di depan anak, orangtua sebaiknya menjaga perilaku, tetapi ketika anak tidak melihat orangtua kemudian orangtua berbuat semaunya, maka perilaku yang demikian ini tetap berpengaruh buruk terhadap perilaku anak.[footnoteRef:12] [12:  Anik Pamilu, Mendidik, hal. 109.] 




Anak usia dini memiliki daya tangkap dan potensi yang sangat besar untuk menerima pengajaran dan pembiasaan dibanding usia lainnya. Usia lainnya di sini maksudnya usia yang mulai dewasa. Usia yang mulai dewasa akan sulit menerima pengajaran dan pembiasaan dari orangtua sebagai pendidik. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak.

7. Ibu Yaya Yuwastini

Hasil wawancara dengan Ibu Yaya bahwa dalam mendidik anak usia dini yaitu dengan melihat dari sembilan jenis kecerdasan terlebih dahulu. Anak termasuk ke kecerdasan yang mana dan mendidik dengan menyesuaikan tumbuh kembang anak. Misalnya anak menonjol sekali dalam bidang hafalan. Maka dia menindaklanjuti bakat anak di bidang hafalan tersebut. Kemudian jika anak lemah di bidang yang lainnya, dia menggunakan stimulus untuk merangsang anak agar dapat menyeimbangkan kecerdasan di berbagai bidang walaupun yang paling menonjol dari anak adalah bidang hafalan. Memberikan kebebasan merupakan metode lain dalam mendidik anak. Ibu Yaya memberi contoh dalam hal menggambar binatang. Anak dirangsang untuk menggambar bebas binatang apa. Maka anak tidak hanya dikembangkan potensinya dalam bidang hafalan saja, namun juga bidang menggambar.[footnoteRef:13] [13:  Hasil wawancara dengan Ibu Yaya Yuwastini (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 23 Januari 2014.] 




Jadi, Ibu Yaya tidak memaksakan kemampuan anak harus seperti yang diinginkan. Namun, dengan orangtua memberikan stimulus kepada anak sehingga dapat menyeimbangkan antara kemampuan yang belum dimiliki dengan kemampuan yang telah dimilikinya.

8. Ibu Sri Sayekti

Berdasarkan hasil wawancara, bahwasanya dalam mendidik anak usia dini menurut Ibu Sri Sayekti yaitu dengan tidak otoriter terhadap anak dan sikap keteladanan yang nantinya akan dicontoh anak.[footnoteRef:14] Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Sri Sayekti:[footnoteRef:15] [14:  Hasil wawancara dengan Ibu Sri Sayekti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 23 Januari 2014.]  [15:  Ibid.,] 


Kalau misalnya hendak makan, tidak hanya anak yang disuruh untuk berdoa, kami juga harus memulai dengan berdoa. Adab makan bagaimana, adab minum bagaimana. Jadi orangtua memberikan contoh. Biasanya anak-anak sudah mengerti. Kalau hanya perintah saja seperti ‘Dik duduk’ atau ‘Dik minum itu’, tanpa kita memberi contoh itu kurang begitu efektif.

	Jadi, Ibu Sri tidak hanya sekedar teori yang diajarkan kepada anak, namun orangtua pun ikut berperan dalam memberikan contoh yang baik kepada anak. Upaya pendidikan yang diberikan kepada anak membekas sampai anak dewasa ialah dengan pembiasaan. Setelah melakukan apa yang diajarkan orangtua, anak dilatih untuk membiasakannya. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Ibu Sri berikut ini:[footnoteRef:16] [16:  Ibid.,] 


Dengan kebiasaan, jadi anak itu kalau tidak ada pembiasaan akan sulit sekali dari misalnya mengucapkan salam dengan orangtua jika hendak bepergian harus pamit juga, makan dengan tangan kanan, tidur harus cuci kaki. Ya sampai dewasa anak pasti masih mengenang. Walaupun anak-anak masih ada rasa keberatan dan rasa malas memang ada, tidak mau cuci kaki atau apa pasti ada. Kadang ketika hendak makan mau berdoa kadang tidak. Akan tetapi saya juga kan mengingatkan anak.

Menurut Ibu Sri, selama memberikan metode pembiasaan dengan anak tidak selamanya selalu sukses. Akan tetapi pasti memiliki kendala, misalnya anak masih memiliki rasa malas dengan apa yang diajarkan orangtuanya.

9. Ibu Ngatini

Hasil wawancara dengan Ibu Ngatini menjelaskan bahwa dalam  mendidik anak usia dini yaitu sesuai tuntutan Rasulullah. Dalam Islam, Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu, Ibu Ngatini memberikan teladan yang baik kepada anak. Kemudian dia juga memberikan cerita tentang motivasi disetiap menjelang anak tidur, karena menurut dia metode itu efektif dalam mendidik anak.[footnoteRef:17] [17:  Hasil wawancara dengan Ibu Ngatini (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Januari 2014.] 


Cerita atau dongeng bagi anak usia prasekolah mempunyai nilai pendidikan yang sangat besar. Menurut Ma’sumah dikutip Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani bahwa cerita atau dongeng bagi anak prasekolah mempunyai manfaat sebagai berikut:[footnoteRef:18] [18:  Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, Mendidik, hal. 136.] 


a. Cerita bermanfaat bagi perkembangan pengamatan, ingatan, fantasi dan pikiran anak.

b. Bahan cerita yang baik dan terpilih sangat berguna sekali untuk pembentukan budi pekerti anak.

c. Bentuk cerita yang tersusun baik dan cara penyajiannya juga baik akan menambah kekayaan bahasa.

Dari kutipan di atas mengindikasikan bahwa cerita memiliki manfaat bagi perkembangan anak usia dini jika jenis cerita sesuai dengan usia anak. Cerita yang dikemas dengan baik untuk anak akan memberikan dampak positif sehingga anak dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. 

10. Ibu Catur Widyaningrum

Hasil wawancara dengan Ibu Catur, bahwa dalam mendidik anak usia dini adalah dengan berbagai metode. Tidak selalu menggunakan metode dengan kelembutan saja. Contohnya jika anak sedang melakukan kesalahan, terkadang dia juga menunjukkan kepada anak kalau itu salah. Misalnya anak sedang bermain api atau sesuatu yang berbahaya. Dia memiliki perasaan khawatir terhadap anak, sehingga dia memiliki batasan-batasan untuk anaknya. Ibu Catur juga memberikan pendidikan kasih sayang kepada anaknya, misalnya memberikan suatu pujian untuk anak.[footnoteRef:19] [19:  Hasil wawancara dengan Ibu Catur Widyaningrum (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 29 Januari 2014.] 


11. Ibu Retno Ardhiyanti

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam mendidik anak usia dini menurut Ibu Ardhi adalah dengan cara memberi kebebasan kepada anak tetapi masih ada batasan dan pengawasan. Misalnya anak sedang melakukan sesuatu yang berbahaya nanti dia mengarahkannya. Jadi menurutnya jangan ada larangan tetapi diberi tahu tentang hal yang benar itu seperti apa. Pendidikan yang diberikan Ibu Retno agar mengenang sampai dewasa, anak diberikan teladan yang baik. Contohnya dalam hal duduk, berdoa sebelum dan sesudah makan.[footnoteRef:20] [20:  Hasil wawancara dengan Ibu  Retno Ardhiyanti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 30 Januari 2014.] 


Sejalan dengan pernyataan Ibu Ardhi, Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani  (2003) mengungkapkan bahwa:[footnoteRef:21] [21:   Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, Mendidik, hal. 26.] 


Di samping orangtua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan dengan kasih sayang serta memberi nafkah yang baik dan halal terhadap anaknya, orangtua juga harus mendidik dengan baik dan benar. Anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan yang tunggal yaitu keluarga. Maka tidak mengherankan jika Gilbert Highest menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh keluarga. 



Tidak berbeda dengan Ambo Enre Abdullah yang memberikan pendapatnya bahwa:

Jadi baik-buruknya tingkah laku anak di pengaruhi oleh orangtuanya. Anak-anak belajar dari orangtuanya dengan mengamati dan mendengarkan orang-orang penting di dekat mereka. Selanjutnya mereka melaksanakan apa yang mereka lihat.[footnoteRef:22] [22:  Ambo Enre Abdullah, Pendekatan Psikologi Pendidikan Anak (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2006), hal. 26.] 




Jadi, dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh yang besar bagi anak. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, orangtua harus mengajarkan kebiasaan dan contoh-contoh yang baik sehingga anak terbentuk menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang dengan baik.





12. Ibu Cahyaningnatri

Hasil wawancara dengan Ibu Cahya bahwa dalam mendidik anak usia dini adalah dengan pemberian contoh, dan ruang lingkup pendidikan anak yaitu tentang belajar bersosialisasi, belajar berbagi, dan belajar bersopan santun. Hal tersebut yang pertama dia ajarkan pada anak. Ibu Cahya juga selalu memberikan reward jika anak melakukan kebaikan. Tetapi menurutnya reward bukan berarti berupa hadiah, namun berupa pujian juga cukup.[footnoteRef:23] [23:  Hasil wawancara dengan Ibu  Cahyaningnatri (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 30 Januari 2014.] 


13. Ibu Rahayu Afendi

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam mendidik anak usia dini menurut Ibu Rahayu adalah sesuai dengan perkembangan anak dan sesuai usia. Menurutnya, pendidikan yang diajarkan supaya membekas dan mengenang sampai dewasa, contohnya anak diajarkan tentang toilet training. Hal itu dilakukan agar anak dilatih kemandiriannya.[footnoteRef:24] [24:  Hasil wawancara dengan Ibu  Rahayu Afendi (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 30 Januari 2014.] 


Beberapa upaya yang biasa dilakukan untuk menanamkan kemandirian pada anak, membuatnya tidak suka bergantung dan biasa mengambil keputusan sendiri antara lain: [footnoteRef:25] [25:  Mar’atun Shalihah, Mengelola PAUD (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hal. 80-82.] 


a. Beri kesempatan anak belajar memilih, bantuan bisa diberikan sebagai alternatif

Anak akan terlatih untuk membuat keputusan sendiri bagi dirinya bila terbiasa dihadapkan pada beberapa pilihan, sebaliknya bila anak terbiasa menghadapi hal-hal yang sudah ditentukan orang lain, ia akan malas untuk melakukan pilihan sendiri.

b. Menghargai hasil kerja anak dan sabar pada prosesnya

Jika anak ingin melakukan sesuatu sendiri dan mau berusaha melakukan sesuatu sendiri, jangan buru-buru memberi bantuan pada anak. Hal ini tentu membutuhkan waktu, tetapi proses untuk melatih keterampilan adalah sangat berharga bagi anak. Apapun hasilnya, hargailah, sekali pun belum tentu memuaskan. Penghargaan akan memotivasi anak untuk mau menghadapi kesulitan yang lebih besar.

c. Jangan banyak tanya hanya karena ingin dianggap perhatian.

Bertanyalah secara wajar, jangan terlalu detail, karena bisa dipahami sebagai sok ingin tahu dan cerewet bukannya bentuk perhatian.



Kutipan diatas mengindikasikan bahwa sebagai orangtua tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang sedang dilakukan anak. Jika orangtua lebih membebaskan anak bereksplorasi, anak akan melatih kemandiriannya.   

14. Bapak Setiawan

Berdasarkan hasil wawancara yaitu bahwa dalam mendidik anak usia dini menurut Bapak Setiawan adalah dengan tidak mengekang namun tetap diawasi. Ibarat ketika bermain layang-layang, semakin ditarik talinya semakin kuat pula layang-layangnya enggan mau ditarik. Begitu pun sebaliknya. Dia lebih hati-hati dalam mengawasi anak karena anak dari Bapak Setiawan sering sakit, lemah kondisi kesehatannya.[footnoteRef:26] Perbedaan dengan para narasumber yang lainnya, Bapak Setiawan lebih mengawasi anak walaupun anak itu tidak selalu dilarang karena anak dari bapak Setiawan memiliki kondisi yang sering melemah.   [26:  Hasil wawancara dengan Bapak  Setiawan (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 2 Februari 2014.] 




15. Bapak Yunianto

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yunianto diperoleh informasi bahwa dalam mendidik anak usia dini yaitu menggunakan metode yang sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Sebagai orangtua tidak perlu memaksa anak untuk wajib memahami sesuatu yang anak tidak inginkan. Selain itu, pemberian keteladanan yang baik oleh orangtua sangat diperlukan karena untuk membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik.[footnoteRef:27] Senada dengan yang dikutip oleh Mangun Budiyanto bahwa “metode keteladanan juga merupakan salah satu metode pendidikan Islam dengan cara pendidik (orangtua) memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada anak agar ditiru dan dilaksanakan.”[footnoteRef:28] [27:  Hasil wawancara dengan Bapak  Yunianto (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 3 Februari 2014.]  [28:  Mangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan  Islam (Yogyakarta: Griya Santri, 2011), hal. 148.] 


Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, bahwa orangtua memiliki strategi mendidik yang berbeda-beda terhadap anaknya. Namun, hampir setiap orangtua yang berprofesi guru Di Desa Karangsewu memberikan keteladanan dan memberikan rangsangan/stimulus kepada anaknya agar dapat tumbuh kembang dengan baik dan mengenang sampai dewasa.

Buku yang berjudul “Tuntunan Kehidupan Berkeluarga” bahwa dalam mendidik anak usia dini diperlukan hubungan yang baik dan  harmonis antara orangtua dan anak. Agar tercipta hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kedua orangtua, antara lain:

a. Hendaknya anak jangan terlalu banyak dilarang untuk berkreasi, kecuali dalam hal yang membahayakan dan cenderung negatif.

b. Pupuklah kebiasaan baik anak, berikan motivasi dan arahan secara tut wuri handayani.

c. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, baik mengenai kesulitan belajarnya maupun pengalaman dalam permainannya, dengarkan dengan seksama ceritanya.

d. Jangan langsung menyalahkan anak, apabila ia melakukan kesalahan. Akan tetapi berilah pandangan dan alternatif untuk mencari jalan keluarnya. 

e. Bersikaplah secara dewasa dan hindarilah pertengkaran di depan anak. 

f. Jadilah sebagai pelindung yang bijaksana, bukan sebagai hakim yang siap mengadili anak apabila mereka membuat kesalahan.[footnoteRef:29] [29:  Departemen Agama dan BKKBN, Tuntunan Kehidupan Berkeluarga (Jakarta: tp, 1990), hal. 10-11.] 




Selain itu, di dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al Qur’an” bahwasanya orangtua bijak menurut Muhammed yang dikutip Juwariyah, harus memiliki:[footnoteRef:30] [30:  Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam AL Qur’an (Sleman: Teras,2010), hal.91-92.] 


a. Pemahaman terhadap karakteristik anak.

Pemahaman orangtua terhadap karakteristik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat membantu dalam menyesuaikan proses belajar bagi anak sesuai usia, kebutuhan serta kondisi masing-masing anak. Pemahaman terhadap karakteristik anak juga akan membuat orangtua dan para pendidik memiliki pandangan yang benar terhadap anak dengan berbagai karakter dan keunikannya.

b. Pemahaman terhadap konsep pendidikan anak

Baik guru maupun orangtua seharusnya memiliki bekal pemahaman tentang pembelajaran anak yang mengutamakan konsep belajar dengan bermain dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan usia anak dengan menyadari bahwa dunia anak adalah dunia permainan, melalui permainan itulah orang dewasa menstransfer ilmu pengetahuan. Di samping itu, orangtua dan guru harus senantiasa memberikan dukungan dan motivasi terhadap kreativitas yang sedang dipraktikkan anak, selama itu tidak membahayakan, sehingga orangtua bijak tidak akan banyak memberikan larangan akan tetapi dia akan lebih banyak memberikan perbuatan mana yang seharusnya dilakukan atau jalan mana yang harus ditempuh atau dilalui.

c. Kreatifitas

Guru dan orangtua yang kreatif sangat berpengaruh di dalam proses pendidikan anak. Karena itu kreatifitas mutlak diperlukan dari para pendidik dan orangtua dengan cara-cara yang menyenangkan dapat membuat siswa aktif dan termotivasi untuk terus belajar sehingga pemahaman yang benar terhadap anak akan membuat pola dan aktivitas pendidikan menjadi optimal. Memperlakukan anak sebagai manusia yang ingin memiliki kebebasan berkreasi dan membiarkan mereka tampil menjadi dirinya sendiri, merupakan pranata pengembangan potensi dan kepribadian anak.



Kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mendidik anak membutuhkan pemahaman terhadap karakteristik anak karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak lupa orangtua perlu memahami metode-metode yang cocok untuk pendidikan anak dan orangtua yang kreatif supaya anak tidak jenuh dan cepat bosan. 

B. Mendidik Anak Usia Dini Menggunakan Hypno-Parenting 

Mendidik anak terutama pada anak usia dini sangat diperlukan strategi yang digunakan oleh pendidik agar kelak anak menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidik di sini maksudnya adalah pendidik di rumah yaitu orangtua. Sebagai orangtua harus pintar memilih strategi yang cocok dan pas buat anak. Seperti yang telah ditulis dalam landasan teori bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah perencanaan dalam bertindak dan berusaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mendidik anak usia dini tentunya akan berbeda dengan mendidik anak yang mulai dewasa, orangtua tentunya harus mengetahui hal itu. Pendidikan yang diberikan sejak dini oleh orangtua akan diketahui hasilnya ketika anak mulai tumbuh dewasa. Apakah anak nantinya akan tumbuh dan berkembang dengan baik, atau sebaliknya.

Strategi yang digunakan orangtua dalam mendidik akan sangat berdampak pada anak. Maka memahami kebutuhan anak juga penting sebelum menerapkan metode hypno-parenting dalam mendidik. Perlu dipahami juga bahwa kebutuhan anak tidak hanya sebatas kebutuhan sandang, pangan, atau papan. Akan tetapi, ada beberapa kebutuhan yang tidak kalah pentingnya selain kebutuhan primer tersebut, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka bisa berakibat buruk terhadap perkembangan selanjutnya (Maimunah Hasan: 2010).[footnoteRef:31] [31:  Maimunah Hasan, PAUD, hal. 150.] 


Ada beberapa kebutuhan si kecil yang kadang-kadang terabaikan, karena kebutuhan tersebut tidak tampak, apalagi jika sang ibu atau ayah selalu sibuk aktivitas karirnya. Contohnya seperti kebutuhan kasih sayang sesuai porsinya. Anak kecil belum bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan ini. Oleh karena itu, orangtua harus memahaminya terlebih dahulu. Fenomena  pada orangtua yang berprofesi guru di Desa Karangsewu bahwa setiap orangtua mendidik anak dengan porsi yang berbeda-beda karena karakter masing-masing anak berbeda pula.

Berkaitan dengan mendidik anak usia dini di Desa Karangsewu, paling efektif dengan menggunakan hypno-parenting. Secara tidak sadar sebenarnya orangtua telah menggunakan hipnosis dalam mendidik anaknya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa salah satu caranya yaitu sambil meninabobokan anaknya yang masih kecil sambil memberikan nasihat ataupun masukan-masukan positif dari orangtua. 

Menurut Dewi Yogo Pratomo (2012) ada lima langkah yang perlu diketahui orangtua dalam mendidik anak dengan menggunakan hypno-parenting yaitu menumbuhkan sifat persaingan, menghindari sikap ambivalensi, menekankan hubungan kausalitas, menghindari melakukan intervensi terlalu banyak, dan berkomunikasi dengan sehat pada anak.[footnoteRef:32] [32:  Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 46] 


1. Menumbuhkan sifat persaingan

Sejak dini anak sudah harus ditumbuhkan sifat kompetitif. Hal ini penting karena sifat kompetitif akan mengarah kedisiplinan, konsep menjadi yang terbaik, konsep unggul, pengembangan diri yang optimal, dan berprestasi (Dewi Yogo Pratomo: 2012).[footnoteRef:33] Mendidik anak diperlukan melatih anak dengan menumbuhkan sifat persaingan pada anak agar ia termotivasi untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orangtuanya.  [33:  Ibid.,] 


Diasumsikan bahwa jika orangtua memiliki lebih dari satu anak. Dengan demikian, dari kecil dia sudah tahu bahwa tidur berdua lebih sempit. Makan dan minum harus berbagi. Dengan sendirinya, anak sudah memiliki konsep berbagi. Konsep inilah yang akan mendasari konsep persaingan. Hal ini terdapat pada keluarga Ibu Muslimah sebagai orangtua yang memiliki tiga anak. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Muslimah:

Ya kalau misalnya dalam solat, dengan memotivasi mereka dengan adanya reward. Kalau solat tepat waktu dengan baik nanti saya kasih pujian atau nanti kalau saya ada rezeki dikasih hadiah mainan atau apa.[footnoteRef:34] [34:  Hasil wawancara dengan Ibu Muslimah (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 28 Desember 2013.] 


Dewi Yogo Pratomo (2012) menyatakan bahwa dalam persaingan, konsep reward dan punishment sangatlah penting. Dalam setiap hal, berikan reward (hadiah) yang sepadan jika anak berhasil melakukan sesuatu. Sementara itu, berikan dia punishment (hukuman) jika dia melanggar sesuatu.[footnoteRef:35] Tidak perlu berfikir untuk memukul karena memukul bisa mengakibatkan anak takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Anak berpikir bahwa mereka takut salah di depan orangtuanya. Begitu pula yang terjadi di desa Karangsewu bahwa hampir setiap orangtua memberikan reward dan punishment dalam membangun motivasi si anak karena selain memberikan kebutuhan dan keinginan sang anak, orangtua juga berkewajiban untuk selalu memberikan motivasi kepada anaknya. Kegiatan memotivasi ini sudah pasti lebih disukai sang anak daripada hanya sekadar menyalahkan dan memberikan larangan-larangan yang anak anggap sebagai perampasan hak atas kebebasannya. [35:  Dewi Yogo Pratomo, Hypno-parenting, hal. 47.] 


Menurut Ibu Ngatini memotivasi anaknya agar melatih anaknya mandiri dengan tidak selalu didekatnya karena selain dia, ada guru di sekolah yang mau mendampingi anaknya tersebut. Begitu pula Ibu Retno Ardhiyanti dalam memotivasi anak dengan menerapkan konsep reward dan punishment. Misalnya anak mendapatkan ranking dengan nilai bagus, Ibu Ardhiyanti memberikan suatu penghargaan baik berupa pujian maupun hadiah.[footnoteRef:36] [36:  Hasil wawancara dengan Ibu Retno Ardhyanti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 30 Januari 2014.] 


Hasil wawancara dengan para orangtua berprofesi guru, bahwa yang terjadi di Desa Karangsewu tidak selalu bahwa orangtua berprofesi guru menanamkan sifat persaingan pada anaknya untuk menjadi yang terbaik. Tetapi justru memberikan konsep kasih sayang antara kakak dan adik disebabkan selisih usia yang cukup jauh. Seperti yang diungkapkan Ibu Sri Sayekti bahwa dia menanamkan konsep kasih sayang antara kakak dan adik karena selisih usia anaknya cukup jauh. Maka bukan menanamkan rasa persaingan supaya mendapatkan perhatian lebih dari orangtua.[footnoteRef:37] Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sri Sayekti: [37:  Hasil wawancara dengan Ibu Sri Sayekti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 23 Januari 2014.] 


Kalau antara kakak dengan adik bukan persaingan, tetapi saling menyayangi. Kakaknya juga sudah besar, jadi kemauan mereka juga berbeda. Kecuali mereka selisih umurnya dekat mungkin ada rasa persaingan.

2. Menghindari sikap ambivalensi

Mendidik anak merupakan tugas orangtua, baik ayah maupun ibu. Ayah dan ibu harus solid dalam mendidik anak dan bersikap kompak di depan anak. Menghindari perbedaan pendapat ayah dan ibu akan lebih baik jika tidak diperlihatkan sang buah hati karena hal itu akan mengakibatkan anak mengalami bingung dan anak juga bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Dia akan mampu membaca celah kelemahan dari orang-orang di sekitarnya untuk bisa mendapatkan keinginannya. Dia akan selalu menguji hingga batas terakhir, semua cara yang mungkin, untuk bisa meraih yang dia mau. Sikap ambivalensi pada orangtua sesungguhnya akan mencetak anak-anak yang licik dan cenderung berpolitik. Sikap ini  juga pernah terjadi pada salah satu narasumber yaitu Ibu Sri Sayekti. Berikut kutipan hasil dari wawancara peneliti dengan Ibu Sri Sayekti:

Ya pernah, karena yang namanya keluarga pasti kan kadang prinsipnya berbeda. Walaupun hanya sepele. Terkadang saya tidak membolehkan anak jajan itu misalkan, tetapi kalau bapak lebih tidak tega kalau anak menangis minta jajan. Kalau menurut saya jajan boleh saja, tetapi hanya sebatas tetapi kalau bapak cenderung tidak tega kepada anak.[footnoteRef:38] [38:  Ibid.] 




Sikap ketidakkompakan orangtua ini jika sering terjadi akan menimbulkan masalah yang memungkinkan anak cenderung manja. Tidak adanya keyakinan terhadap orangtua oleh anak itu sendiri. Sebaiknya dalam penerapan hypno-parenting memang diperlukan sifat kekompakan orangtua.

Menurut Ibu Ngatini bahwa sebagai orangtua pernah mengalami perbedaan pendapat dalam mendidik anak walaupun jarang. Akan tetapi, hendaknya harus disamakan supaya tidak membingungkan sang anak.[footnoteRef:39] Fenomena yang terjadi di Desa Karangsewu, hampir setiap orangtua pernah mengalami sikap ambivalensi, namun untuk menutupi masalah tersebut, mereka memiliki solusinya masing-masing. [39:  Hasil wawancara dengan Ibu Ngatini (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Januari 2014.] 


3. Menekankan hubungan kausalitas

Hukum sebab-akibat atau kausalitas merupakan hal mendasar yang harus diajarkan kepada anak. Ini merupakan konsekuensi tindakan. Anak harus memahami bahwa setiap tindakan yang dia lakukan memiliki akibat, baik atau buruk. Konsep ini akan membantu anak untuk berinteraksi dengan dunia luar rumahnya, yang wajib disiapkan orangtua sejak dini.[footnoteRef:40] Untuk menerapkannya, membuat peraturan dirumah diperlukan, bukan hanya berlaku untuk anak, namun semua pihak yang berada di rumah tersebut. Punishment dan reward juga akan menjadi salah satu motivasi bagi anak. Bagaimanapun juga anak tetap diarahkan agar tidak merasa terkekang dengan adanya peraturan tersebut. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Siti Wakhidah tentang pendidikan yang diberikan kepada anak: [40:  Dewi Yogo Pratomo, Hypno-parenting, hal. 52.] 


Ya contohnya begini “Mau apa Dik?” kemudian anak mengatakan keinginannya. Nanti diberi tahu manfaat dan ruginya, membiasakan hidup yang baik itu seperti apa, misalnya kebersihan. Di beri tahu “Ayo Dik  buang tempat sampah pada tempatnya”. Kalau tidak ya mengajarkan gosok gigi sebelum tidur. Mengajarkan yang baik lah.[footnoteRef:41] [41:  Hasil wawancara dengan Ibu Siti Wakhidah (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Desember 2013.] 


Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orangtua dalam mencerminkan keteladan bagi putra putrinya menurut Maimunah Hasan, di antaranya adalah: [footnoteRef:42] [42:  Maimunah Hasan, Rumah Tangga Muslim (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hal. 157-158.] 


a. Orangtua harus selalu memberi contoh mendekatkan diri kepada Allah.

b. Orangtua harus menjauhkan diri dari sikap dusta agar anak-anak tidak belajar dusta.

c. Orangtua tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar di hadapan anak.



Dengan demikian, anak akan menjalankan sesuatu yang ia kerjakan dengan perasaan rileks, tanpa paksaan dari orangtua. Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak adalah kuncinya agar anak merasa selalu nyaman ketika berada di dekat ayah maupun ibunya. Selain itu, orangtua perlu mengontrol perkembangan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, ketika orangtua memberi tahu dampak positif maupun dampak negatif kepada anak dari tindakan yang akan diperbuat supaya nantinya anak akan lebih memahaminya. Seperti pada hasil wawancara dengan ibu Rahayu Afendi berikut bahwa dia memberikan suatu arahan kepada anak, contohnya jika anak hendak bermain di dekat irigasi bisa saja terseret air dan tenggelam.[footnoteRef:43]  [43:  Wawancara dengan Ibu Rahayu Efendi (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 2 Februari 2014. ] 






Hasil penelitian di Desa Karangsewu, setiap orangtua telah memberikan suatu arahan/ hubungan kausalitas dalam mendidik anak agar anak mengetahui dan memahami dampak positif dan negatif dari perbuatan yang dilakukannya. Anak akan berpikir ulang jika ia akan melakukan sesuatu yang sekiranya tidak memberikan dampak positif baginya.

4. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak

Setiap orangtua pasti ingin memberi yang terbaik untuk buah hatinya. Akan tetapi, terkadang yang terbaik bukanlah yang paling indah. Misalnya ketika anak sakit, orangtua harus memberinya obat yang pahit untuk bisa sembuh. Minum obat bukanlah hal yang paling menyenangkan, tetapi itulah hal yang diperlukan. Begitu juga dengan mendidik anak. Orangtua seringkali membesarkan anak dengan kekhawatiran tinggi. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut akan membuat orangtua membatasi ruang gerak anak, ruang gerak yang seharusnya dia eksplorasi. Dewi Yogo Pratomo menjelaskan bahwa “kecenderungan orangtua  untuk selalu melindungi anaknya, menyiapkan solusi, selalu menyediakan kenyamanan sehingga anak tidak lagi memiliki pertahanan diri (defence mechanism).”[footnoteRef:44] [44:  Dewi Yogo Pratomo, Hypno-parenting, hal. 56.] 


Sejak bayi anak diimunisasi. Virus yang sudah dilemahkan dengan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh mengembangkan zat antibodi yang akan membantunya mengatasi serangan penyakit yang sesungguhnya. Demikian juga dengan hidup. Jika anak tidak pernah mendapatkan masalah, di kala besar dia akan kesulitan menghadapi masalah-masalah kecil kecil sekalipun. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Jumiatun:

Ya pernah, tetapi tidak diperlihatkan. Seumpama pegang pisau kan, saya bertanya, ‘adik pisau buat potong ya?’ Oh iya boleh. Nanti saya awasi. Jadi tidak boleh langsung bilang ‘jangan itu tidak boleh’, saya biarkan saja tetapi diarahkan bagaimana. Jadi nanti kalau apa-apa ‘jangan’, anak tidak tahu apa itu pisau apa itu ini ya kan? Jadi anak dikasih kesempatan memegang sesuatu walaupun berbahaya.[footnoteRef:45] [45:  Wawancara dengan Ibu Jumiatun (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Desember 2013. ] 


Kutipan wawancara dengan ibu Jumiatun sejalan dengan Maimunah Hasan bahwa “sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk selalu bereksplorasi.”[footnoteRef:46] Orangtua tidak perlu mengekang apa yang dilakukan anak. Begitu pun juga jika si anak mendapatkan masalah. Biarkan anak menghadapi masalahnya, awasi dari jauh, dan selalu siap memberikan saran-saran jika dia memintanya atau membutuhkannya. Akan tetapi, jangan pernah ambil masalahnya. Jika dia berhasil mengatasinya, itu merupakan sebuah pencapaian dan layak mendapatkan reward. Hanya dengan menghadapi masalah, manusia dapat mengembangkan kemampuannya.  [46:  Maimunah Hasan, PAUD, hal. 150.] 






Supaya potensi kreatif anak dapat berkembang optimal, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan orangtua, yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:47] [47:  Ibid., hal. 295.] 


a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Menurut Maimunah Hasan memberikan keleluasaan bergerak anak itu akan mendukung kreatifitas anak. Berikut pemaparan dari Maimunah Hasan bahwa:

Memberikan kesempatan kepada anak untuk selalu bereksplorasi dengan menyediakan fasilitas yang mendukung untuk aktivitas kreatifnya. Orangtua tidak harus membelikan mainan yang harganya selangit karena bisa memanfaatkan barang-barang bekas di rumah seperti kardus, kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya. [footnoteRef:48] [48:  Ibid.] 




Sejalan dengan Maimunah Hasan, Bapak Setiawan mengungkapkan bahwa dia memberikan kesempatan anaknya untuk bereksplorasi walaupun itu berbahaya, namun tetap dalam pengawasannya. Dia tidak mengekang anaknya jika sedang melakukan sesuatu.[footnoteRef:49] [49:  Hasil Wawancara dengan Bapak Setiawan (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 2 Februari 2014.] 














b. Mendampingi saat bermain

Mengenai pendampingan anak saat bermain menurut salah satu narasumber yaitu Ibu Muslimah mengungkapkan bahwa jika anak sedang bermain apapun itu pasti dia mendampinginya karena anaknya juga masih kecil.[footnoteRef:50] Kedekatan dan interaksi yang hangat serta komunikasi yang baik antara orangtua dan anak sangat penting dalam mengembangkan potensi kreativitas anak. Hal ini berarti jangan menyuruh si kecil mengotak-atik mainannya sendirian. Menemaninya merupakan hal yang lebih baik daripada membiarkan anak sendirian. Sebaiknya orangtua mendukung dan mendorong minat anak serta rasa ingin tahunya sehingga membimbing dan mengawasi anak juga diperlukan. [50:  Hasil Wawancara dengan Ibu Muslimah (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 28 Desember 2013.] 


c. Jangan terlalu ikut campur

Membiarkan anak mengembangkan berbagai ide dalam benaknya itu akan lebih baik bagi anak. Jangan memaksakan ide kita untuk anak. Dengan demikian anak akan belajar bertanggung jawab dan mandiri. Jadi, membantunya jika anak membutuhkan saja. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Jumiatun:

Ya ada, misalnya disuruh mengumpulkan barang-barang bekas, seperti botol milkuat...........Kalau anak kecil kan tidak mungkin mencari sendiri, saya sebagai orangtua kadang membantu anak tetapi tidak 100% membantunya, hanya saja mendampinginya.[footnoteRef:51] [51:  Hasil wawancara dengan Ibu Jumiatun (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Desember 2013. ] 






d. Jangan emosional

Emosional tidak menyelesaikan masalah, malah akan menambahkan masalah. Dalam mendidik anak sifat emosional seorang ibu harus dibuang jauh-jauh karena sifat emosional mengakibatkan anak bukannya menjadi baik malah sebaliknya. Dalam hal ini, orangtua dianjurkan perlu bersabar, tidak marah, atau emosional, karena terkadang sikap si kecil menjengkelkan bila dia merasa tidak sanggup melakukan sesuatu. Ia bisa mengambek bahkan mengamuk. Jika anak tampak putus asa, orangtua perlu memberi motivasi bahwa anak sebenarnya memiliki potensi untuk berhasil. Perlu memahami perasaan anak karena dengan sikap empati, dapat mengembalikan rasa percaya diri si anak. Begitu pun hasil wawancara dengan ibu Jumiatun sebagai salah satu narasumber bahwa dia mendidik anak secara bertahap, jadi tidak memaksakan anak langsung bisa melakukan sesuatu.[footnoteRef:52] [52:  Ibid.] 


















5. Berkomunikasi dengan sehat

Pada dasarnya komunikasi adalah kunci segalanya. Demikian pula dalam berkomunikasi dengan anak. Orangtua harus memahami caranya. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Dalam berkomunikasi sebaiknya menggunakan bahasa yang baik yang mana bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Arnisetia Astuti bahwasanya sebagai orangtua itu mengikuti anak, turun ke tingkat anak agar mudah memahami yang sedang dialami anak.[footnoteRef:53] [53:  Hasil wawancara dengan Ibu Arnisetia Astuti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Januari 2014.] 


Pernyataan Ibu Arnisetia Astuti diperkuat oleh Ambo Enre Abdullah (2006) yang menjelaskan bahwa: 

Komunikasi memiliki peranan penting bagi perkembangan seorang anak. melalui komunikasi, saling pengertian antara orangtua dan anak dapat terjalin suatu hubungan yang menyenangkan. Dengan komunikasi yang efektif, orang dewasa akan mudah memahami dan memperkuat hubungan, serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan anak, baik secara emosi maupun fisik. Dengan komunikasi pula dapat menularkan nilai, kepercayaan dan harapan pada anak. [footnoteRef:54] [54:  Ambo Enre Abdullah, Pendekatan Psikologi Pendidikan Anak (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2006), hal. 73.] 




Sedangkan berkomunikasi dengan baik menurut Ibu Cahyaningnatri yaitu dengan lemah lembut dengan anak, meluangkan waktu khusus untuk anak jika anak ingin cepat menyerap kata-kata yang diberikannya dan dia menggunakan kata-kata positif. Waktu yang baik agar sugesti positif yang dia tanamkan kepada anak cepat diserap, Ibu Cahyaningnatri menggunakan waktu menjelang tidur.[footnoteRef:55] [55:  Hasil wawancara dengan Ibu  Cahyaningnatri (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 2 Februari 2014.] 


Mendidik anak usia dini memerlukan kesabaran orangtua sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Menurut Ambo Enre Abdullah bahwa:

Sifat sabar seorang ibu sangat diperlukan dalam mendidik anak, tidak hanya sabar akan tetapi sifat lemah lembut juga karena dalam mendidik anak, anak itu tidak akan merespon secara langsung apa yang orangtua katakan. Jika seorang anak belum mengerti dan memahami apa yang dikatakan orangtua hendaknya bersabar karena mendidik anak butuh waktu. Komunikasi antara orangtua dengan anak hendaknya pula tidak menggunakan kekerasan. Hal itu dapat menyebabkan dampak negatif pada anak. Dampak dari komunikasi kekerasan terhadap anak-anak adalah hilangnya fitrah kelembutan. Anak yang terbiasa dengan kekerasan, sejak kecil sudah terlihat. Hal ini akan tampak ketika anak akan melakukan sesuatu. Sang anak pun bertindak secara kasar. Inilah yang dikatakan fitrah kelembutannya sudah tidak ada lagi.[footnoteRef:56] [56:  Maimunah Hasan, PAUD, hal. 239.] 






Komunikasi dengan kekerasan juga akan membuat anak tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya karena sifat itu sudah tertanam sejak kecil sehingga terpelihara sampai anak tumbuh dewasa. Dampak lainnya adalah anak menjadi terbiasa berpikir negatif. Artinya, ketika ada orang yang bermaksud baik, dia tidak menganggap sebagai sesuatu yang baik. Maka dari itu, sebagai orangtua harus menghindari komunikasi yang tidak baik atau komunikasi dengan kekerasan. Sebaiknya dianjurkan untuk selalu memberikan reward dalam tindakan baik anak. Ibu Erna Trihaningsih mengatakan bahwa:

Mendidik anak menurut saya ya jangan keras, penuh kasih sayang. Kalau salah jangan dibilang salah, sebaiknya begini ‘itu kurang tepat Nak’. Sebaiknya begini, diarahkan, jika dia bisa apa, nanti saya memberikan reward berupa pujian ‘oh pintar mas Farhan’, dipuji lah, kalau dikerasi anak saya tidak mau.[footnoteRef:57] [57:  Hasil wawancara dengan Ibu Erna Trihaningsih (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Desember 2013.] 




Anak memiliki dasar bibit sifat yang sangat beragam. Jika tidak diarahkan secara tepat, bisa saja bibit mendasar itu berubah menjadi sifat negatif, seperti: pemalas, cuek, egois. Mengenali lebih dini bibit sifat itu memudahkan orangtua dalam mengarahkan anak untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih positif.[footnoteRef:58] [58:  Danar Santi, Pendidikan, hal. 81. ] 


Menurut Danar Santi bahwa “ada dua bentuk komunikasi, yaitu verbal (bahasa) dan non verbal (bahasa tubuh).”[footnoteRef:59] Artinya, ketika orangtua berbicara pada anak, bukan hanya kata-kata yang ditangkap oleh anak, akan tetapi juga gerak dari anggota tubuhnya. Seperti halnya dengan memberikan keteladanan pada anak.  Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Wakhidah bahwa mendidik anak sesuai tuntunan agama Islam. Akan tetapi, anak tidak 100% dapat menerima pendidikan yang diberikan orangtua. Maka dia lebih menekankan mendidik dengan metode keteladanan. [59:  Maimunah Hasan, PAUD, hal. 236.] 


Sejalan dengan Ibu Siti Wakhidah, Syaiful Bahri Djamarah memaparkan bahwa:[footnoteRef:60] [60: Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 46.] 


Pendidikan dengan metode keteladanan  dan metode pembiasaan sangat efektif dalam mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Sebab dengan keteladanan dan diperkuat dengan pembiasaan akan memperkuat tertanamnya pesan-pesan nonverbal atau pesan-pesan verbal di dalam jiwa anak. Karena sering dilakukan, pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan verbal itu menjadi fungsional dalam kehidupan anak. Akhirnya, komunikasi non verbal sangat diperlukan dalam menyampaikan suatu pesan ketika komunikasi verbal tidak mampu mewakilinya.



Selanjutnya, cara yang efektif dalam mengadakan komunikasi dengan anak agar berhasil dalam membina keakraban dengan anak menurut Alex Sobur (1985) ialah pertama, orangtua harus mencintai anak tanpa pamrih dan sepenuh hati. Kedua, orangtua harus memahami sifat anak dan perkembangan anak, dan mau mendengarkan mereka. Ketiga, berlakulah kreatif dengan mereka dan mampu menciptakan suasana yang menyegarkan. [footnoteRef:61] [61: Alex Sobur, Komunikasi Orang Tua dan Anak (Bandung: Angkasa, 1985), hal. 9.] 


Berkaitan dengan hypno-parenting, menerapkan metode hipnosis dalam mengasuh dan mendidik anak tidak harus dalam ruang khusus dengan tahapan hipnosis yang khusus pula. Orangtua dapat menerapkannya di berbagai kesempatan di antara aktivitas anak. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Erna Trihaningsih:



Contohnya, ya tidak boleh nakal dengan teman dan berbuat baik dengan teman. Itu pun anak dalam keadaan tenang. Kalau punya makanan ya dibagi sama teman. Anak kalau dididik seperti itu cepat menyerapnya.[footnoteRef:62] [62: Hasil wawancara dengan Ibu Erna Trihaningsih (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 22 Desember 2013.] 


Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erna bahwa memberikan nasihat maupun sugesti positif itu jika anak sedang dalam keadaan tenang. Karena pada saat itu anak mudah menyerap perkataan dari orangtua. Selain Ibu Erna, dari hasil wawancara dengan Ibu Retno, bahwa dia biasanya memberikan sugesti positif setiap anak ketika menjelang tidur. Inilah waktu terbaik untuk menghipnosis anak karena anak berada dalam kondisi sangat relaks, tenang, dan otaknya berada dalam gelombang alpha atau theta sehingga sugesti mudah tertanamkan.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa Ibu Retno sedang menggendong anaknya sampai tertidur. Dia berusaha menidurkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan pada saat sebelum anaknya tertidur pulas, Ibu Retno memberi masukan sugesti-sugesti positif seperti misalnya agar anak menjadi anak soleh dan pintar. Saat menggendong juga merupakan cara yang efektif juga dalam menghipnosis anak. Anak dalam konsisi tenang dan pikiran serta perasaannya juga pada level yang rendah. Kondisi ini sama ketika anak hendak tidur.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung 

Terkait dengan hypno-parenting, dalam menerapkannya sebagai strategi mendidik anak, orangtua pasti tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung. Begitu pula fenomena yang terjadi pada orangtua yang berprofesi guru di Desa Karangsewu. Faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

a. Lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan

Lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat orangtua dalam mendidik anak. Lingkungan tersebut dapat memberikan efek negatif pada anak. seperti yang diungkapkan Ibu Yaya bahwa: [footnoteRef:63] [63:  Hasil wawancara dengan Ibu Yaya Yuwastini (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 23 Januari 2014.] 


Lingkungan. Jadi anak itu bisa ikut-ikutan. Misalnya anak bilang kakak kurang ajar. Nha saya nasehati atau tanya dari mana kata-kata itu. Umi tidak pernah mengajarkannya. Jadi anak saya itu tahu begitu setelah diberi pengertian seperti itu.



Pemaparan di atas mengungkapkan bahwa anak dari Ibu Yaya pernah berbicara kasar seperti “kakak kurang ajar”. Anak tersebut hanya mengikuti apa yang di dengar dari temannya. Selanjutnya, orangtua memberikan pengertian kepada anaknya agar menghilangkan kata-kata kasar seperti itu dengan mengajak berbicara sopan. Akan tetapi, tidak semua anak tinggal di lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan.

b. Kurangnya bimbingan dari orangtua ketika anak sedang menonton televisi

Suatu hal yang tidak dapat disangkal, bahwa acara-acara yang disuguhkan di televisi sangat mempelajari perkembangan anak. Televisi merangsang anak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Merangsang anak untuk berpikir dan bertanya, semua ini akan memperkaya kehidupan intelektualnya. Alex Sobur menjelaskan bahwa “lewat televisi, anak juga dapat mempelajari tingkah laku yang baik. Di samping itu pula tingkah laku negatif dapat diperoleh dari menonton televisi.”[footnoteRef:64]  [64:  Alex Sobur, Komunikasi, hal 51.] 


Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu Ibu Rahayu menjelaskan bahwa ketika anak menonton ultra-men, anak akan mengikuti gaya pemain tersebut dengan ikut-ikutan berkelahi. Anik Pamilu menjelaskan bahwa: 

Agar TV dapat berfungsi sebagai media pendidikan bagi anak, sebaiknya orangtua selalu mendampingi anak-anaknya saat melihat TV, sehingga orangtua dapat mengontrol informasi-informasi yang diterima oleh anak.[footnoteRef:65] [65:  Anik Pamilu, Mendidik, hal 61.] 










Solusi orangtua untuk mencegah ketagihan anak dalam menonton televisi, Ibu Ngatini memiliki solusi sendiri, berikut kutipan hasil wawancara dengannya: 

Kalau menonton televisi alhamdulillah kami sepakat dengan jarang  menonton televisi dahulu. Kadang juga dilihatkan film untuk anak bisa distell menggunakan DVD kalau tidak ya lewat komputer, laptop. Nanti kalau sudah besar tidak apa menonton televisi akan tetapi tidak dibiasakan.

Jadi tidak semua orangtua di Desa Karangsewu membiarkan anak menonton televisi tanpa bimbingan. Hanya sebagian orangtua yang terkadang lalai untuk membimbing anak dalam menonton televisi dengan acara-acara yang kurang pantas dilihat oleh anak.

c. Anak tidak selalu mau menuruti nasihat orangtua

Terkadang anak tidak selalu mau menuruti apa yang dikatakan oleh orangtua. Anak juga bisa mengelak nasihat dari orangtua. Respon anak terhadap pengertian yang didapat orangtua pun berbeda-beda. Terkadang memberontak dengan nasehat yang diberikan orangtua.[footnoteRef:66] Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Catur Widyaningrum: [66:  Hasil wawancara dengan Ibu Jumiatun (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Desember 2013.] 


Biasanya dia kadang memberontak. Jadi kalau dilarang dia malah nekat. Jadi saya harus tahu bagaimana caranya agar dia menerima nasihati dari saya. Apalagi kalau yang kecil itu sifatnya cepat emosian. Jadi kalau di sayang-sayang, dipuji-puji nanti dia mau jadi luluh tidak emosian.[footnoteRef:67] [67:  Hasil wawancara dengan Ibu Catur Widyaningrum (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 29 Januari 2014.] 


d. Perbedaan karakter ayah dan ibu dalam mendidik anak.

Tidak semua orangtua terutama yang berprofesi guru di Desa Karangsewu selalu kompak jika di depan anak. Salah satu narasumber yaitu Ibu Sri Sayekti menjelaskan bahwasanya seorang bapak akan cenderung membolehkan apa yang diminta anaknya karena bapak berpikir dia bekerja untuk anak. Sedangkan ibu cenderung memilah dan memilih mana yang baik diminta dan yang tidak karena ibu memikirkan tentang manfaat atau tidaknya bagi anak. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Sri Sayekti:[footnoteRef:68]  [68:  Hasil wawancara dengan Ibu Sri Sayekti (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 23 Januari 2014.] 


Karena dia itu tidak tega. Bapak bilang saya mencari uang itu untuk anak. Saya berupaya seperti ini untuk anak. Bukan untuk yang lain. Tetapi ada benarnya juga. Yang penting untuk jajan yang aman-aman saja untuk kesehatan anak. Tetapi kalau saya ya tidak, sebagai seorang Ibu ‘daripada membeli yang seperti itu’ nha kadang seperti itu. Jadi terkadang ada perbedaan. Ya hanya sepele seperti itu.

Tidak hanya Ibu Sri, akan tetapi hampir semua orangtua antara ayah dan ibu memiliki perbedaan dalam mendidik anak walaupun hanya sedikit. Tetapi mereka selalu menutupi kekurangan tersebut dengan strategi masing-masing orangtua. 





e. Keterbatasan waktu orangtua dalam mendidik anak karena bekerja.

Kedua orangtua yang bekerja akan mengurangi waktu pendampingan anak. Hasil wawancara dengan orangtua di Desa Karangsewu bahwa mereka menitipkan anaknya jika mereka bekerja, baik neneknya maupun pengasuh. Jadi waktu untuk anak terutama ibu menjadi sedikit berkurang.

Upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi oleh orangtua berprofesi guru di Desa Karangsewu, setiap orangtua mempunyai caranya masing-masing. Salah satunya yaitu dengan bekerjasama dengan pihak keluarga untuk membantunya memperhatikan anaknya jika mereka sedang bekerja. 

2. Faktor pendukung

a. Orangtua yang memiliki kesabaran dalam menghadapi anak.

Seorang Ibu perlu bersabar jika anak tidak mau menuruti apa yang  dia ajarkan pada anak. Kesabaran merupakan modal utama yang perlu diperhatikan orangtua. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Ibu Sri Sayekti:

Kesabaran itu modal kalau mendidik anak. Modal utama. Jadi sebenarnya walaupun sekarang manut belum tentu nanti dewasa penurut begitu belum tentu. Maka dengan kesabaran dan keteladanan akan lebih mengenang.[footnoteRef:69] [69:  Ibid.] 












b. Kekompakan antara kedua orangtua

Mendidik anak usia dini, kekompakan merupakan kunci agar anak merasakan nyaman dengan kedua orangtuanya. Tidak adanya perbedaan di antara keduanya. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dididik sebaik-baiknya.[footnoteRef:70] Dengan kesepakatan yang dibuat oleh orangtua, maka orangtua mempunyai sikap kompak dalam mendidik anak.   [70:  Hasil wawancara dengan Ibu Ngatini (Orangtua berprofesi guru yang memiliki anak usia  dini), tanggal 26 Januari 2014.] 


c. Kebebasan bereksplorasi yang diberikan kepada anak namun tetap dalam pengawasan orangtua

Di Desa Karangsewu, setiap orangtua selalu memberikan kebebasan pada anaknya. Akan tetapi pengawasan juga orangtua lakukan agar anak juga aman. Contohnya yaitu pemaparan Ibu Retno Ardhiyanti bahwa:

Kalau menurut saya anak itu dididik, istilahnya ada kebebasan tetapi tidak terlalu bebas, di awasi. Misalkan itu berbahaya nanti kita arahkan. Jadi jangan dilarang-larang akan tetapi diarahkan saja. Diberi tahu yang benar itu seperti ini.

Sejalan dengan Ibu Retno Ardhiyanti, Utami Munandar (1985) menjelaskan bahwa orangtua yang percaya untuk memberikan kebebasan kepada anak cenderung menjadi anak yang kreatif. Mereka tidak otoriter, tidak selalu mau mengawasi anak, dan mereka tidak terlalu membatasi kegiatan anak. Mereka tidak terlalu cemas mengenai anak mereka.[footnoteRef:71] [71: Utami Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan: Strategi mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 72.] 


Ada pun faktor pendukung diatas sehingga orangtua bisa meminimalisir adanya hambatan-hambatan yang dapat menghalangi dalam kesuksesan mendidik anak usia dini. 
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		BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Terkait dengan simpulan bagaimana strategi orangtua dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting yang merupakan salah satu kunci keberhasilan orangtua sebagai pendidik utama sebagai berikut:

1. Strategi orangtua dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu Galur: 

a. Menumbuhkan persaingan, metode ini berlaku pada orangtua yang memiliki lebih dari satu anak, pihak orangtua memotivasi anaknya agar berbuat baik seperti solat tepat pada waktunya dan dalam pencapaian prestasi anak. Dengan pemberian reward dan pemberlakuan punishment jika ada yang kalah. Tetapi, punishment tidak berarti sebuah kekerasan. 

b. Menghindari sikap ambivalensi, misalnya langkah yang diambil orangtua diantaranya adalah orangtua membuat kesepakatan terlebih dahulu agar dalam mendidik anak tidak menimbulkan suatu perbedaan dalam mendidik. Jadi, orangtua selalu kompak jika di depan anak. Namun, tidak semua orangtua yang berprofesi guru di Desa Karangsewu selalu kompak di depan anak, akan tetapi dari hasil penelitian masih ada beberapa orangtua yang memiliki perbedaan dalam mendidik anak.

c. Menekankan hubungan kausalitas, dari penelitian di Desa Karangsewu bahwa orangtua berprofesi guru memberikan pengarahan kepada anak tentang baik-buruknya dalam melakukan sesuatu hal, agar anak dapat memahami sebelum apa yang ingin dilakukannya.

d. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak, pihak orangtua yakni cenderung membiarkan anak melakukan apa saja yang penting didampingi oleh orangtua agar anak merasa nyaman.

e. Berkomunikasi dengan sehat, dari hasil penelitian bahwasanya setiap orangtua memiliki caranya sendiri-sendiri di dalam melakukan interaksi dengan anak. Dengan lemah lembut dan kesabaran akan memberikan hasil lebih baik dalam mendidik dibandingkan dengan komunikasi yang menggunakan kekerasan. 

2. Faktor penghambat dan pendukung strategi orangtua mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu Galur. 

a. Faktor penghambat:

1) Lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan, 

2) Kurangnya bimbingan dari orangtua ketika anak sedang menonton televisi

3)  Anak tidak selalu mau menuruti nasihat orangtua

4) Perbedaan karakter ayah dan ibu dalam mendidik anak

5) Keterbatasan waktu orangtua dalam mendidik anak karena bekerja.



b. Faktor pendukung: 

1) Orangtua yang memiliki kesabaran dalam menghadapi anak,

2) Kekompakan antara kedua orangtua, 

3) Kebebasan bereksplorasi yang diberikan kepada anak namun tetap dalam pengawasan orangtua

B. Saran-saran

Saran di sini maksudnya adalah masukan-masukan dari penulis agar dapat bermanfaat bagi orangtua di Desa Karangsewu. Adapun saran-saran  penulis, diantaranya:

1. Setiap orangtua hendaknya selalu menjaga konsistensi dalam mendidik anaknya dan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu melalui bimbingan keluarga, terutama orangtuanya.

2. Lebih mengutamakan kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik anak.

3. Ketika orangtua, terutama jika ibu bekerja, disarankan supaya anak dititipkan kepada keluarga terdekat atau orang yang benar-benar dipercaya orangtua untuk membimbing dan merawat anak dengan baik dan benar.

4. Selalu mengutamakan kebutuhan anak sesuai dengan porsinya, baik materi maupun kasih sayang.





C. Kata Penutup

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pendidik, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Dengan demikian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dalam waktu yang diridhai Allah SWT.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW. Kesabaran, kegigihan dan keteguhan hati beliau yang telah menuntun umatnya kepada jalan (agama) yang lurus (al-hanif), sehingga memberikan petunjuk bagi penulis dalam mengetahui sesuatu yang haq dan bathil.

“Tiada gading yang tak retak,” itulah kata peribahasa. Demikian juga dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sebagai insan yang tidak bisa lepas dari kekhilafan, maka sudah tentu ada dan terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap ada saran dan kritik bermanfaat dari pembaca untuk perbaikan atau melengkapi karya ini.

Akhir kata, penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah mendukung dan membantu, sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan.
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MOTTO







كُلُّ مَوْ لُو دٍ يُو لَدُ عَلىَ الْفِطْرَ ةِ فاَ بَوَا هُ يُهَوِ دَانِهِ أَوْ يُنَصِرَ ا نِهِ أَوْ يُمَجِسَا نِهِ............... (حد يث حسن رواه الطبرانى وا لبيهقى)[footnoteRef:2] [2:  Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Jami’ ash Shaghir fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 287.] 


“Setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan suci (memiliki kecenderungan beragama tauhid), maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yahudi, majusi atau nashrani.......”
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ABSTRAK

Warsih Rohayani. Strategi Mendidik Anak Usia Dini Menggunakan Hypno-Parenting (Studi Kasus Orangtua Berprofesi Guru di Desa Karangsewu Galur Kulon Progo). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa peran orangtua sangat penting dalam mendidik anak agar anak tidak terjerumus oleh hal-hal negatif. Banyak orangtua yang bekerja demi mencari uang untuk kebutuhan hidupnya, namun terkadang orangtua belum mengasuh dan mendidiknya secara sungguh-sungguh. Selain itu, perbedaan profesi dan latar belakang orangtua dapat berpengaruh pada metode yang digunakan dalam mendidik anak usia dini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi orangtua yang berprofesi guru dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting. Penelitian ini bertujuan untuk:1.Mengetahui tentang strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, Kulon Progo; 2.Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, Kulon Progo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari dokumen dan narasumber (informan). Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data induktif.

Hasil penelitian ini adalah: Pemaparan tentang pertama: Strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo yang meliputi menumbuhkan sifat persaingan, menghindari sikap ambivalensi, menekankan hubungan kausalitas, menghindari melakukan intervensi terlalu banyak, dan berkomunikasi dengan sehat pada anak. Kedua: faktor penghambat yaitu lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan, kurangnya bimbingan dari orangtua ketika anak sedang menonton televisi, anak tidak selalu mau menuruti nasihat orangtua, perbedaan karakter ayah dan ibu dalam mendidik anak, keterbatasan waktu orangtua dalam mendidik anak karena bekerja. Sedangkan faktor pendukung yaitu orangtua yang memiliki kesabaran dalam menghadapi anak, kekompakan antara kedua orangtua, kebebasan bereksplorasi yang diberikan kepada anak namun tetap dalam pengawasan orangtua

.  

Kata kunci: Mendidik, Anak Usia Dini, Hypno-Parenting.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan dambaan orangtua sebagai buah cinta dan kasih sayang dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya, ketika seorang anak lahir, orangtuanya tentu menginginkan anak yang dilahirkannya menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik di kemudian hari. Maka yang perlu diketahui oleh orangtua adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tergantung dari pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran yang diberikan oleh orangtuanya, yakni ayah dan ibunya (Anik Pamilu: 2007).[footnoteRef:2] Anak juga merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat  sehingga anak akan tumbah dan berkembang dengan baik sesuai alur pendidikan yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Jika orangtua mendidik penuh dengan keikhlasan pasti anak juga tidak jauh dari sifat orangtuanya, begitu pun sebaliknya. Mendidik anak sebaiknya sejak usia dini karena usia dini merupakan usia keemasan atau golden age. [2:  Anik Pamilu, Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hal. 1.] 


 (
1
)Ibarat sebuah kayu yang masih muda akan mudah dibengkokan, dibandingkan dengan kayu yang sudah besar. Jadi dari sebuah kayu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya mendidik anak itu sebaiknya dimulai sejak dini sehingga pengetahuan yang diberikan orangtua kepada anak akan membekas sampai usia dewasa. Sedangkan mendidik anak yang mulai dewasa, itu akan sulit. Tidak berbeda dengan sebuah busa yang masih baru dapat menyerap air yang lebih banyak dibandingkan busa yang sudah lama digunakan. Jadi, dari sebuah busa kita bisa mengambil pelajarannya bahwa seorang anak yang masih terbilang usia dini dapat menyerap memori lebih kuat daripada orang yang telah menginjak usia dewasa. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan peran orangtua dalam mendidik anak untuk menumbuhkembangkan potensi anak.

Menurut Fauzi Rahman (2011) bahwa usia 0 hingga 5 tahun adalah masa keemasan bagi otak anak. Di usia ini, otak anak berkembang pesat dan mudah menerima rangsangan dari luar. Maka tak heran bila masa inilah dikenal sebagai golden age (masa keemasan). Kemudian yang perlu dilakukan orangtua yaitu dengan merangsang dan mengajak anak-anak untuk belajar sembari bermain, dengan tidak lupa menjaga agar makanan anak mengandung gizi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhannya. Berbagai penelitian menunjukkan, lebih dari 50% perkembangan individu terjadi pada anak usia dini yang merupakan periode subur bagi pertumbuhan otak. Pada masa ini  asupan gizi sangat berpengaruh. Selain itu, penanaman nilai-nilai moral sangat perlu dikenalkan dan ditanamkan.[footnoteRef:3] [3:  Fauzi Rahman, Islamic Parenting (Erlangga: Jakarta, 2011), hal. 59.] 


Fauzi  Rahman (2011) juga menjelaskan bahwa kapasitas kecerdasan anak juga dimulai sejak dini. Hasil penelitian Depdiknas menyebutkan bahwa pada usia empat tahun, kecerdasan anak mencapai 50 %. Sedangkan pada usia 8 tahun, kapasitas kecerdasan anak yang sudah terbangun mencapai 80%. Kecerdasan baru mencapai 100% setelah anak berusia 18 tahun. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting untuk membantu anak mengembangkan kecerdasannya. Sayangnya, pendidikan anak usia dini justru belum banyak mendapatkan perhatian dari banyak pihak.[footnoteRef:4] Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Hibana S. Rahman bahwa: [footnoteRef:5] [4:  Ibid., hal. 60.]  [5:  Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: PGTKI Press, 2002), hal. 6.] 


Pendidikan anak usia dini dapat dijadikan sebagai cermin untuk melihat bagaimana keberhasilan anak di masa mendatang. Anak yang mendapatkan layanan yang baik sejak dini memiliki harapan lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. Sebaliknya anak yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk mengembangkan kehidupan selanjutnya. 



Kehidupan di masa kanak-kanak ibarat cuaca di pagi hari. Ia akan meramalkan bagaimana siangnya. Namun demikian, kondisi mendung tidak selamanya berarti hujan. Artinya, walaupun kondisi dan pengalaman kehidupan di masa kanak-kanak kurang menguntungkan bukan berarti kehancuran bagi masa depannya. Masih teramat besar potensi manusia yang dapat dikembangkan.

Anik Pamilu (2011) mengungkapkan bahwa perlunya mengisi otak anak dengan informasi stimulus akan lebih efektif. Jangan terlalu banyak berkata “jangan” atau “tidak”. Seorang anak yang sering mendengar istilah “jangan” atau “tidak” sama saja membatasi kreatifitas si anak. Anak tidak bisa bergerak bebas di dalam lingkungannya, di otak anak yang diingat hanya istilah “jangan” atau “tidak”. Justru anak biasanya mengerjakan apa yang dilarang oleh orangtuanya karena otak anak tidak dapat mencerna kata “jangan” dan “tidak”. Oleh karena itu, lebih baik biarkan saja anak bereksplorasi untuk mengisi otaknya dengan banyak stimulus. Membiarkan anak di sini bukan berarti membiarkannya dengan sebebas-bebasnya anak bergerak, akan tetapi membiarkannya dengan penuh pengawasan.[footnoteRef:6] Sebagai orangtua tetap memantau apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh anak. [6:  Anik Pamilu, Mendidik, hal. 33.] 


Dari berbagai penjelasan di atas, bahwa peran orangtua sangat penting dalam mendidik anak supaya anak tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Mendidik anak pun diperlukan strategi yang baik dan cocok untuk anak. Maka strategi yang digunakan oleh para orangtua pun berbeda-beda dalam mendidik anak karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Walaupun orangtua memiliki kesibukan, tetapi mereka harus tetap mengasuh anak-anaknya sehingga tidak lupa dengan tugas sebagai orangtua untuk mendidik anak. Jadi tidak hanya materi yang dibutuhkan anak, akan tetapi kasih sayang dari orangtua jauh lebih penting.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Desa Karangsewu Galur, dapat dijumpai adanya perbedaan strategi dalam mendidik anak usia dini antara orang tua yang berprofesi guru dengan orangtua yang berprofesi anggota TNI maupun profesi lainnya. Maka dari itu, latar belakang orangtua juga berpengaruh terhadap metode orangtua dalam mendidik anaknya. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti akan menemukan jawaban dari bagaimana strategi orangtua yang berprofesi guru dalam mendidik anak usia dini dengan menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu.[footnoteRef:7] [7:  Hasil observasi pada tanggal 2 November 2013.] 


B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak dijawab dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui tentang strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, Kulon Progo.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Karangsewu, Galur, Kulon Progo.





2. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Kegunaan tersebut antara lain :

a. Dengan membahas strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting, maka menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi masyarakat di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo, serta mampu mendidik anak usia dini yang sesuai dengan hypno-parenting.

b. Dengan mengetahui penghambat dan pendukung orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting maka dapat memberikan evaluasi terhadap masyarakat Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo.

c. Menambah wacana bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pihak masyarakat Desa Karangsewu Galur Kulon Progo.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian literature yang dilakukan penulis, maka terdapat beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Liati Syam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan skripsi yang berjudul “Strategi Hypno-Parenting dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Dalam skripsi Liati Syam menjelaskan bahwa dalam mendidik anak harus menanamkan sugesti positif pada pemikiran bawah sadar anak, sehingga komunikasi antara orangtua dan anak efektif. Kemudian strategi hypno-parenting dalam perspektif Islam yaitu strategi dengan memperhatikan kata-kata penuh kasih dan lembut kepada anak, memperlakukan anak dengan baik, dan menyampaikan isi pesan (sugesti) melalui teknik-teknik yang diajarkan Rasulullah.[footnoteRef:8]  [8:  Liati Syam, Strategi Hypno-Parenting dalam Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta, 2011.] 


Memiliki perbedaan dengan penelitian saya, penelitian yang dilakukan Liati Syam menghasilkan bagaimana hypno-parenting itu sendiri diterapkan pada anak dalam pandangan pendidikan Islam. Sedangkan penelitian saya menjelaskan bahwa orangtua berperan dalam mendidik anak usia dini dengan pandangan hypno-parenting. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian Liati Syam menggunakan jenis studi pustaka, sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian lapangan dan subjek penelitian orangtua yang berprofesi guru di Desa Karangsewu. 

Skripsi Daluti Delimanugari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam penelitiannya dengan judul “Pendidikan Karakter Anak Dalam Pendidikan Islam dengan Menggunakan Hypno-Parenting”. Dalam skripsi Daluti Delimanugari menjelaskan bahwa menerapkan hypno-parenting dalam mendidik anak dapat dilakukan dengan cara membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi terlebih dahulu sebelum memberikan sugesti, terutama yang dapat memberikan efek positif. Dengan metode hypno-parenting ini orangtua dapat menanamkan nilai-nilai karakter seperti mandiri, cinta damai, religius, disiplin, jujur, kreatif, peduli sosial, peduli lingkungan, kerja keras, demokratis, rasa ingin tahu, dan bersahabat.[footnoteRef:9]  [9:  Daluti Delimanugari, Pendidikan Karakter Anak dalam Pendidikan Islam dengan Menggunakan Hypno-Parenting, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.] 


Perbedaan dengan penelitian saya, bahwasanya saya menekankan hipnosis dalam mendidik anak, sedangkan Daluti menekankan penanaman karakter  dalam mendidik anak namun dengan hypno-parenting. Selanjutnya saya melakukan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan skripsi Daluti Delimanugari menggunakan metode studi pustaka. 

Skripsi Rahmah El Yunusiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam penelitiannya dengan judul “Upaya Guru dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini (Studi Kasus di Play Group ‘Aisyiyah Nur’ain Yogyakarta)”, skripsinya menjelaskan bahwa upaya guru dalam membentuk kemandirian anak dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dari proses awal dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu melalui rancangan materi dan metode yang digunakan. Guru melakukan arahan dan bimbingan serta latihan yang berkelanjutan untuk membiasakan anak melakukan tugas perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Guru tidak lupa berkomunikasi pada orangtua untuk bekerjasama dalam membentuk kemandirian anak selama di rumah.[footnoteRef:10]  [10:  Rahmah El Yunusiyah, Upaya Guru Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini; Studi Kasus di Play Group ‘Aisyiyah Nur’ain Yogyakarta, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.] 


Penelitian Rahmah El Yunusiyah mempunyai persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama dalam pembahasannya terkait dengan mendidik anak usia dini. Perbedaan dengan penelitian saya, bahwasanya saya menggunakan pandangan hypno-parenting dalam mendidik anak usia dini yang dilakukan orangtua, sedangkan penelitian Rahmah El Yunusiyah tidak menggunakan hypno-parenting dalam mendidik anak usia dini. Objek penelitian Rahmah adalah play group, sedangkan objek penelitian saya adalah Desa Karangsewu.

Buku yang ditulis oleh Dewi Yogo Pratomo yang berkaitan dengan hypno-parenting dalam pengertiannya pada prinsipnya membawa anak menuju ke gelombang alpha dan theta dengan cara sederhana, yaitu dengan pengulangan, baik dalam bentuk kata-kata, suara, maupun gerakan. Hypno-parenting merupakan metode yang dahsyat, perumpamaannya seperti menasihati tanpa penolakan. Nasihat yang disampaikan menggunakan metode hipnosis bagaikan jalan tol, lebih efektif dan efisisen dibandingkan cara-cara yang konvensional. Dengan kesabaran orangtua, hypno-parenting akan memberi manfaat yang nyata dan menetap. Tak sekadar efektif menghilangkan pengalaman traumatis pada anak, hypno-parenting juga membentuk kepribadian anak yang penuh cinta kasih dan berprestasi.[footnoteRef:11] [11:  Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 19.] 


Jamal Ma’mur Asmani dalam buku karangannya yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, bahwasanya pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional (sikap dan perilaku) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.[footnoteRef:12] [12:  Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini (Jogjakarta: Diva Press, 2009).] 


Adapun judul yang akan penulis teliti adalah “Strategi Mendidik Anak Usia Dini Menggunakan Hypno-Parenting (Studi Kasus Orangtua Berprofesi Guru di Desa Karangsewu Galur Kulon Progo). Beberapa judul skripsi dan judul buku di atas merupakan kajian pustaka yang terkait dengan judul yang diteliti penulis.

E. Landasan Teori

1. Strategi

Menurut kamus ilmiah populer, strategi adalah ilmu siasat perang; muslihat untuk mencapai sesuatu.[footnoteRef:13] Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Dalam konteks pengajaran, menurut Gagne dikutip dalam bukunya Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari (2012) strategi adalah kemampuan internal untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Sedangkan secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.[footnoteRef:14] [13:  Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer  (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hal.448.]  [14:  Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu (Yogyakarta: Familia, 2012), hal. 11-12.] 


Di dunia pendidikan, strategi diartikan “perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”[footnoteRef:15] Sedangkan pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli dikutip oleh Abdul Majid yaitu: [15:  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 126.] 


a. Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

b. Kozma menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.

c. Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik.

d. Dick dan Carey menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan hanya sebatas pada prosedur atau tahap kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.

e. Cropper mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ia menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktikkan.[footnoteRef:16] [16:  Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 7.] 








Dari beberapa pengertian strategi tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan strategi di lingkup pendidikan adalah perencanaan pendidik kepada peserta didik dalam bertindak dan berusaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2. Pendidikan Anak Usia Dini

Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 ayat1 yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun. Sementara itu, menurut kajian rumpun ilmu PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.[footnoteRef:17] Dan pendidikan anak usia dini merupakan intrumen sistematis dan efektif dalam upaya mendidik anak, sehingga mereka menemukan masa keemasan yang menentukan masa depannya kelak. [17:  Maimunah Hasan, PAUD “Pendidikan Anak Usia Dini” (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), hal. 17.] 


Sedangkan pendidikan anak usia dini menurut Jamal Ma’mur Asmani (2010) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional (sikap dan perilaku) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.[footnoteRef:18] [18:  Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen, hal. 65.] 


Sejalan dengan Jamal Ma’mur Asmani, menurut Jean-Jacques Rousseau dikutip Anita Yus tentang mendidik anak usia dini bahwa:[footnoteRef:19] [19:  Anita Yus, Model Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 3.] 


Mendidik anak usia dini menggunakan metode pendidikan naturalisme. Metode ini membiarkan anak tumbuh tanpa intervensi dengan cara tidak membandingkan anak satu dengan anak lain serta memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain.



Ada pun hal-hal yang menjadi alasan penting dalam memahami anak usia dini menurut Hibana S. Rahman (2002):[footnoteRef:20] [20:  Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: PGTKI Press, 2002, hal. 29.] 


1) Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia, sebab usia dini merupakan periode diletakkannya dasar struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. Oleh karenanya perlu pendidikan dan pelayanan yang tepat.

2) Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal cenderung bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Di samping itu, dasar awal akan cepat berkembang menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, perlu pemberian pengalaman yang positif.

3) Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan yang luar biasa, dibanding dengan sepanjang usianya, bahkan usia 0-8 tahun mengalami 80% perkembangan otak dibanding sesudahnya. Oleh karena itu perlu stimulasi fisik dan mental. 









Setiap anak memiliki tahap perkembangan. Menurut Montessori dikutip Jamal Ma’mur Asmani paling tidak ada empat tahap perkembangan sebagai berikut:

1) Sejak lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan sensoris dan daya pikir yang sudah mulai dapat “menyerap” pengalaman-pengalaman melalui sensorinya.

2) Usia setengah tahun sampai kira-kira tiga tahun, anak mulai memiliki kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya (berbicara, bercakap-cakap).

3) Masa usia 2-4 tahun, gerakan-gerakan otot mulai dapat dikoordinasikan dengan baik, untuk berjalan maupun untuk banyak bergerak yang semi rutin dan yang rutin, berminat pada benda-benda kecil, dan mulai menyadari adanya urutan waktu (pagi, siang, sore, dan malam).

4) Rentang usia tiga sampai enam tahun, terjadilah kepekaan untuk peneguhan sensoris, semakin memiliki kepekaan inderawi. Khusus pada usia sekitar 4 tahun, anak memiliki kepekaan menulis. Dan pada usia 4-6 tahun, anak memiliki  kepekaan yang bagus untuk membaca. 

Pendapat Montessori ini mendapat dukungan dari tokoh pendidikan Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara dikutip Jamal Ma’mur Asmani. Tokoh pendidikan ini sangat menekankan bahwa untuk usia dini bahkan juga untuk mereka yang dewasa, kegiatan pembelajaran dan pendidikan itu bagaikan kegiatan-kegiatan yang disengaja, namun sekaligus alamiah seperti bermain di “taman”. Bagaikan keluarga yang sedang mengasuh dan membimbing anak-anak secara alamiah sesuai kodrat anak di sebuah taman. Anak-anak yang mengalami suasana kekeluargaan yang hangat, akrab, damai, baik di rumah maupun di sekolah, mendapatkan bimbingan dengan penuh kasih sayang, dan pelatihan kebiasaan secara alami, akan berkembang menjadi anak yang bahagia dan sehat (Jamal Ma’mur Asmani: 2009).[footnoteRef:21] [21: Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen, hal. 18.] 


Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis bahwa mendidik anak usia dini merupakan kegiatan menuntun/membimbing anak usia dini yang bertujuan untuk mencerdaskan anak dan persiapan untuk hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Hypno-Parenting

Hypno-parenting berasal dari dua suku kata/istilah yaitu hypnosis dan parenting. Penjelasan tentang apa yang dimaksud hypnosis dan parenting sebagai berikut:

a. Hypnosis

Hypnosis merupakan metode yang sangat luas penggunaan dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya diterapkan sebagai terapi penyembuhan penyakit fisik dan mental, metode ini juga digunakan dalam bidang hukum, kriminalitas, hiburan, bahkan dalam bidang manajemen dan pemasaran sekalipun. Ini sangatlah tidak mengherankan karena hipnosis sesungguhnya telah berkembang sejak 2.600 tahun sebelum masehi. Akan tetapi, hipnosis atau dalam praktiknya lebih dikenal dengan istilah hipnoterapi, tetap saja masih terdengar awam di tengah masyarakat. Bahkan muncul apriori atau stigma negatif yang menyesatkan karena penggunaan hipnosis yang tidak pada tempatnya atau persepsi yang salah akan kegunaannya (Dewi Yogo Pratomo: 2012).[footnoteRef:22] [22: Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 2.] 


Senada dengan pernyataan Dewi Yogo Pratomo, Muhammad Noer  (2012) menjelaskan bahwa hypnosis berasal dari kata “hypnos” yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Secara Istilah “hypnosis” adalah mensugesti, sedangkan secara definisi hypnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alpha atau theta.[footnoteRef:23] Selanjutnya menurut Ariesandi Setyono dikutip Arismantoro, “proses hypnosis adalah bahwa semua proses pemasukan informasi ke dalam pikiran.”[footnoteRef:24] [23: Muhammad Noer, Spiritual Hypno-Parenting (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), hal. 21.]  [24: Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. 39.] 


Sedangkan menurut Milton H. Erickson sebagaimana dikutip Muhammad Noer, “hipnosis adalah suatu metode komunikasi yang persuasif dan sugestif kepada seseorang sehingga dia menjadi kreatif dan kemudian menggunakan sugesti-sugesti tersebut.”[footnoteRef:25] [25: Muhammad Noer, Spiritual, hal. 22.] 


Menurut Kamus Ilmiah Populer oleh Tim Pena, “Hipnosis adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang menyerupai tidur, yang ditimbulkan oleh orang lain dengan menggunakan cara-cara sugesti mental.”[footnoteRef:26] Senada dengan penjelasan tersebut, Ali Akbar Navis (2013) mengungkapkan bahwa hipnosis adalah suatu kondisi kesadaran pada saat seseorang dapat menerima saran (sugesti) dengan mudah. Dalam arti lain, hipnosis adalah suatu keadaan ketika penyaringan pikiran kita (critical area) sedang melemah sehingga dapat ditembus dengan mudah.[footnoteRef:27] Oleh karena itu, pada kondisi hipnosis sangat mungkin bagi seorang terapis memodifikasi pikiran bawah sadar seseorang dengan sugesti-sugesti positif.[footnoteRef:28]  [26: Tim Prima Pena, Kamus, hal. 177.]  [27:  Ali Akbar Navis, Menjadi Orangtua Idaman dengan Hypno-Parenting (Yogyakarta: Katahati, 2013), hal.133.]  [28:  Yang dimaksud pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga diri sendiri tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri sendiri adalah sembilan kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar.] 


Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil proses hipnosis. Salah satu manfaat hipnosis menurut Dewi Yogo Pratomo adalah sebagai berikut: 

Seseorang dapat berkomunikasi dan menasihati seseorang dengan menggunakan sugesti ke alam bawah sadar manusia. Caranya adalah dengan menggiring orang tersebut agar mampu masuk ke gelombang alpha (kondisi rileks) sehingga dia merasa tenang dan nyaman, lalu mengantuk. Kemudian dia menuju ke gelombang theta (kondisi rileks yang dalam) dan pada akhirnya disugesti positif. Saat itu RAS (Rectingular Activating System) terbuka dan mampu menyerap sugesti. Saat seseorang dalam kondisi tersadar, sebetulnya ia ada dalam gelombang betha (sadar penuh). Saat itu, kelemahan utamanya adalah memiliki resistensi yang tinggi sehingga sulit untuk menerima nasihat, apalagi sugesti.[footnoteRef:29] [29: Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 4.] 




Keadaan seseorang dikatakan dalam kondisi terhipnosis manakala gelombang pikiran berada pada level alpha dan theta. Informasi demikian mudah dicerna. Pengalaman dan pengetahuan yang diterima pikiran langsung bersarang di alam pikiran bawah sadar. Pikiran dan perasaan menjadi tenang dan nyaman badan terasa rileks, santai, dan enjoy. Fokus pandangan terpusat pada satu titik (Muhammad Noer: 2012).[footnoteRef:30] Jadi, proses hipnosis merupakan suatu proses memasukkan sugesti ke dalam pikiran ketika kondisi relaks. Cara ini lebih efektif dibandingkan memberikan masukan/sugesti kepada seseorang dalam keadaan sadar penuh. [30:  Muhammad Noer, Spiritual, hal. 22.] 


b. Parenting

Parent dalam parenting memiliki definisi yaitu ibu, ayah, seseorang yang akan membimbing dalam kehidupan baru, seorang penjaga, maupun seorang pelindung. Parent adalah seseorang yang mendampingi dan membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya.[footnoteRef:31] [31: Okvina, Konsep Pengasuhan Parenting, http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/ konsep-pengasuhan-parenting/, diakses pada 22 Oktober 2013.] 


Sejalan dengan Okvina, Arismantoro memberikan pengertian parenting sebagai “segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak.”[footnoteRef:32] Tugas mendidik anak sendiri dan anak didik sangat berat, penuh tantangan dan harus dilakukan dengan kehendak hati yang tulus. [32:  Arismantoro, Tinjauan, hal. 39.] 


Sementara itu, menurut Jerome Kagan seorang psikolog perkembangan dalam artikel Okvina mendefinisikan pengasuhan (parenting) sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orangtua/ pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orangtua/ pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Berns (1997) menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak juga bagi orangtua. Senada dengan Berns, Brooks dikutip dari artikel Okvina (2009) mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orangtua mempengaruhi anak namun lebih dari itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orangtua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan.[footnoteRef:33] [33:  Okvina, Konsep Pengasuhan Parenting, http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/ konsep-pengasuhan-parenting/, diakses pada 22 Oktober 2013.] 


Dari beberapa penjelasan di atas tentang parenting, dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud parenting adalah tugas orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan karakter anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kreatif.

c. Hypno-Parenting

Dari pengertian hypnosis dan parenting di atas, bahwa jika digabungkan menjadi hypno-parenting, hypno-parenting menurut Ariesandi Setyono adalah “suatu ilmu yang menggabungkan pengetahuan tentang mendidik dan membesarkan anak dengan pengetahuan hypnosis.”[footnoteRef:34] Menurut Arismantoro (2008) mendidik kemandirian anak dengan menggunakan hypno-parenting adalah sebagai berikut:[footnoteRef:35] [34:  Muhammad Noer, Spiritual, hal. 21.]  [35:  Arismantoro, Tinjauan, hal. 40.] 


Suatu usaha yang dilakukan oleh orangtua dan pendidik dengan memetakan dan membuat sistemasi atas segala hal yang berhubungan dengan tugas sebagai orangtua ditinjau dari sudut pandang kerja pikiran dan pengaruh agar anak dapat mandiri dan siap menghadapi masa depannya.



 Maksudnya adalah orangtua senantiasa mendidik anak dengan segala strategi yang digunakan, agar anak di kemudian hari dapat mandiri dan siap menghadapi masa depannya.

Secara lebih luas, hypno-parenting adalah metode parenting, mendidik dan pola asuh anak yang dilakukan dengan metode hipnosis, yaitu dengan memanfaatkan penurunan frekuensi gelombang otak anak untuk diberi sugesti positif. Harapannya dengan sudut pandang baru, dengan keyakinan baru dan pemahaman baru anak dapat mengubah kebiasaan negatifnya menjadi positif.

Menurut Ali Akbar Navis dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Orangtua Idaman dengan Hypno-parenting”, manfaat dari penerapan metode hypno-parenting yaitu: [footnoteRef:36] [36: Ali Akbar Navis, Menjadi Orangtua, hal. 156.] 


Pertama, lebih mudahnya menjalin komunikasi antara orangtua dan anak. Kedua, mendesain pikiran bawah sadar anak dengan program baik yang diinginkan orangtua. Ketiga, mengetahui cara efektif untuk mengubah kegiatan, aktivitas sekaligus kebiasaan negatif anak. Keempat, membantu orangtua untuk menjadi lebih sabar, tenang, fokus dan terpusat saat mengatasi kejutan tingkah laku, karakter, atau kepribadian anak.



Jadi penulis menyimpulkan bahwa hypno-parenting adalah proses orangtua dalam mendidik anak dengan cara memasukkan sugesti-sugesti positif pada anak sehingga anak menyimpan memori di dalam pikiran bawah sadarnya.

















4. Pendidikan Anak Usia Dini Menggunakan Hypno-Parenting

Dewi Yogo Pratomo dalam buku karangannya yang berjudul “Hypno-Parenting” menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak usia dini.[footnoteRef:37] [37: Dewi Yogo Pratomo, Hypno-Parenting, hal. 46.] 


a. Menumbuhkan sifat persaingan

Menumbuhkan sifat persaingan ini penting karena sifat kompetitif akan mengarah pada kedisiplinan, konsep menjadi yang terbaik, konsep unggul, pengembangan diri yang optimal, dan berprestasi. dalam persaingan, konsep reward-and-punishment sangatlah penting. Dalam setiap hal, memberikan reward (hadiah) yang sepadan jika anak berhasil melakukan sesuatu. Sementara itu, memberikan punishment (hukuman) jika anak melanggar sesuatu. Tidak perlu berpikir untuk memukul.

b. Menghindari sikap ambivalensi

Ambivalensi atau ambiguisitas adalah sifat mendua antara orangtua. Maksudnya orangtua tidak solid dan tidak kompak dalam mendidik anaknya. Mereka berbeda pendapat dalam cara mendidik anak yang nantinya akan membuat anak kebingungan dan merangsang anak untuk membuat intrik.

c. Menekankan hubungan kausalitas

	Hukum sebab-akibat atau kausalitas merupakan hal mendasar yang harus diajarkan kepada anak. Anak harus memahami bahwa setiap tindakan yang dia lakukan akan memiliki akibat, baik atau buruk. Konsep ini akan membantu anak untuk berinteraksi dengan dunia di luar rumahnya, yang wajib disiapkan orangtua sejak dini.

d. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak

	Orang tua yang memiliki kekhawatiran berlebih akan cenderung menjadi over-protective, yang pada akhirnya akan menyebabkan anak menjadi lemah, terlalu bergantung, kurang mandiri, dan memiliki sikap cepat menyerah. Akan lebih baik jika membiarkan anak dalam meghadapi masalahnya, mengawasi dari jauh, dan selalu siap memberikan saran-saran jika anak memintanya atau membutuhkannya. Jika anak berhasil mengatasi masalahnya, itu merupakan sebuah pencapaian dan layak diberi reward.



e. Berkomunikasi dengan sehat

	Cara berkomunikasi yang sehat adalah setara atau sesuai peran. Teori ini berguna untuk membantu membangun keakraban antara orangtua dan anak. Caranya adalah mengajak anak “naik” ke tingkat dewasa dan berusaha menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Selain itu, orangtua pun bisa “turun” ke tingkat anak sehingga bisa mencari tahu apa yang anak inginkan dan takutkan.



Penerapan metode hipnosis dalam mengasuh dan mendidik anak dapat dilakukan berbagai kesempatan di antara aktivitas anak. Dewi Yogo Pratomo menjelaskan bahwa waktu-waktu efektif agar sugesti yang orangtua tanamkan pada anak dapat menancap dan menetap: [footnoteRef:38] [38:  Ibid., hal. 61. ] 


1. Saat mengajak anak berdoa

2. Saat anak bermain

3. Sambil menggambar

4. Sesaat sebelum tidur

5. Sesaat sebelum bangun

6. Saat anak makan

7. Saat mendiamkan anak menangis

8. Saat menggendong, dalam bentuk buaian

9. Melalui nyanyian

10. Melalui dongeng

11. Saat belajar 



Berdasarkan kerangka teori di atas, penulis menggunakan landasan teori dari Dewi Yogo Pratomo dalam buku karangannya yang berjudul “Hypno-Parenting” menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak usia dini sebagai berikut:[footnoteRef:39] [39:  Ibid., hal. 46.] 


a. Menumbuhkan sifat persaingan

Menumbuhkan sifat persaingan ini penting karena sifat kompetitif akan mengarah pada kedisiplinan, konsep menjadi yang terbaik, konsep unggul, pengembangan diri yang optimal, dan berprestasi. dalam persaingan, konsep reward-and-punishment sangatlah penting. Dalam setiap hal, memberikan reward (hadiah) yang sepadan jika anak berhasil melakukan sesuatu. Sementara itu, memberikan punishment (hukuman) jika anak melanggar sesuatu. Tidak perlu berpikir untuk memukul.

b. Menghindari sikap ambivalensi

Ambivalensi atau ambiguisitas adalah sifat mendua antara orangtua. Maksudnya orangtua tidak solid dan tidak kompak dalam mendidik anaknya. Mereka berbeda pendapat dalam cara mendidik anak yang nantinya akan membuat anak kebingungan dan merangsang anak untuk membuat intrik.

c. Menekankan hubungan kausalitas

	Hukum sebab-akibat atau kausalitas merupakan hal mendasar yang harus diajarkan kepada anak. Anak harus memahami bahwa setiap tindakan yang dia lakukan akan memiliki akibat, baik atau buruk. Konsep ini akan membantu anak untuk berinteraksi dengan dunia di luar rumahnya, yang wajib disiapkan orangtua sejak dini.

d. Menghindari melakukan intervensi terlalu banyak

	Orang tua yang memiliki kekhawatiran berlebih akan cenderung menjadi over-protective, yang pada akhirnya akan menyebabkan anak menjadi lemah, terlalu bergantung, kurang mandiri, dan memiliki sikap cepat menyerah. Akan lebih baik jika membiarkan anak dalam meghadapi masalahnya, mengawasi dari jauh, dan selalu siap memberikan saran-saran jika anak memintanya atau membutuhkannya. Jika anak berhasil mengatasi masalahnya, itu merupakan sebuah pencapaian dan layak diberi reward.

e. Berkomunikasi dengan sehat

	Cara berkomunikasi yang sehat adalah setara atau sesuai peran. Teori ini berguna untuk membantu membangun keakraban antara orangtua dan anak. Caranya adalah mengajak anak “naik” ke tingkat dewasa dan berusaha menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Selain itu, orangtua pun bisa “turun” ke tingkat anak sehingga bisa mencari tahu apa yang anak inginkan dan takutkan.





















F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”[footnoteRef:40] Pada penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. [40:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 6.] 


1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.”[footnoteRef:41] [41:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 3.] 


Penelitian yang dilakukan di Desa Karangsewu Galur ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan, atau dapat diartikan peneliti terjun ke lapangan tempat penelitian untuk mengamati terlihat langsung dengan objek penelitiannya. Sampel diambil dari orangtua yang berprofesi guru di Desa Karangsewu dengan alasan memiliki kualifikasi yang menjadi dasar dari penelitian kualitatif yaitu narasumber/informan diambil dari subjek yang mengetahui, memahami dan mengalami langsung dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting.

Metode penelitian kualitatif menurut Nana Syaodin Sukmadinata (2010) mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu: pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore), dan yang kedua, mengambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).[footnoteRef:42] [42: Nana Syaodin Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet, ke-6, 2010), hal. 60.] 


2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan psikologi. Pendekatan ini berfokus pada aspek kejiwaan dari orangtua yang memberi hipnosis dalam proses pembelajaran pada anak dengan mengamati cara orangtua tersebut dalam memberikan sugesti selama proses hypno-parenting. Pendekatan ini, aspek  kejiwaan berpengaruh dalam pemberian stimulus pada anak.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Menurut Saifuddin Anwar bahwa “subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data penelitian, ialah data mengenai variabel-variabel yang diteliti.”[footnoteRef:43] Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan pada hasil penelitian. Dengan peneliti menentukan subjek penelitian maka akan jelas proses pengumpulan data dan penggalian datanya. Karena subjek suatu urgen untuk menunjang proses penelitian. [43:  Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 34-35] 


Penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar.[footnoteRef:44] Maksudnya adalah dengan mencari sumber data dari satu narasumber ke narasumber lainnya sebanyak-banyaknya hingga datanya jenuh. Adapun subjek utama (informan) dalam penelitian adalah orangtua berprofesi guru yang mempunyai anak usia dini di Desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo. [44:  Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 300.] 


4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak bisa ditinggalkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Suharsimi Arikunto: 2006).[footnoteRef:45] Guna memperoleh data yang sesuai dengan yang diinginkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: [45: Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 2006), hal. 308.] 


a. Observasi 

Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi. Observasi digunakan untuk melengkapi data penelitian yang dilakukan peneliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[footnoteRef:46] Data observasi berupa data faktual cermat, terinci, mengenai keadaan lapangan, keadaan manusia dan situasi sosial  dengan penelitian secara langsung. Teknik observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipatif, artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan. Observasi digunakan untuk melengkapi data tentang strategi orangtua (profesi guru) dalam mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting di Desa Karangsewu.  [46:  Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi, hal. 220.] 


b. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.[footnoteRef:47] Interview yang digunakan  adalah face to face atau bertemu langsung antara peneliti dan informan. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin yaitu memberikan pertanyaan sesuai dengan keinginan peneliti namun tetap berpedoman ketentuan yang menjadi pengkontrol relevansi isi wawancara. Sedangkan dalam pelaksanaan mengunakan pedoman wawancara yaitu berupa garis besar materi wawancara, yaitu yang dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti. [47:  Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 317.] 




c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian seperti letak dan keadaan geografis, kondisi penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk, keadaan pendidikan penduduk, mata pencaharian, dan kondisi keagamaan di Desa Karangsewu, Galur. Dokumentasi ini gunakan untuk mempermudah dalam membantu dan menganalisa fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan. 

5. Analisis Data

Penelitian  ini menggunakan metode analisis data induktif, yaitu mengumpulkan data, mentranskip data dari hasil interview, labelling atau memberi label sesuai tema yang telah ditentukan, selanjutya dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian kemudian diinterpretasikan dengan mendeskripsikan data apa adanya. 

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dari hasil observasi, interview dan dokumentasi.

b. Menyusun seluruh data sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

c. Melakukan interpretasi data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dikutip Sugiyono bahwa: [footnoteRef:48] [48:  Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 337.] 




Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (memfokuskan pada hal penting), penyajian data, dan verifikasi data.



G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum terhadap skripsi ini dan mempermudah dalam penelitian berserta mengetahui pembahasaan skripsi secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri 4 (empat) bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum Desa Karangsewu yang meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk, keadaan pendidikan penduduk, mata pencaharian dan kualitas angkatan kerja, kondisi keagamaan, serta gambaran umum subjek penelitian.

Bab ketiga memaparkan tentang pertama: hasil wawancara tentang mendidik anak usia dini di Desa Karangsewu. Kedua: mendidik anak usia dini menggunakan hypno-parenting. Ketiga: faktor penghambat dan pendukung.

Bab keempat penutup yang memuat simpulan, saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup. Pada bagian paling akhir penulis skripsi ini, mencantumkan daftar pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai referensi tambahan dalam menulis skripsi ini, serta beberapa lampiran-lampiran.
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BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Letak dan Kondisi Geografis

Letak tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Desa Karangsewu merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Adapun letak lokasi Desa Karangsewu berjarak 2,5 Km dari pusat pemeritahan Kecamatan Galur, sementara dari Kabupaten Kulon Progo kurang lebih 16 Km.

Wilayah Desa Karangsewu memiliki batas-batas wilayah. Ada pun batas wilayah Desa Karangsewu berdasarkan hasil dokumentasi adalah sebagai berikut:[footnoteRef:2] [2:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Kamis 2 Januari 2014.] 


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tirtorahayu.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samodera Indonesia.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nomporejo.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bugel.



B. Jumlah Penduduk

Data dokumen Desa Karangsewu terungkap bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Desa Karangsewu Galur ini rinciannya sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk		: 8.233 Jiwa 

2. Jumlah Kepala Keluarga	: 2.094 KK

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur :



Tabel. 1

Jumlah Penduduk di Desa Karangsewu 

!  No !    Umur		!   Laki-Laki	!    Perempuan !          Jumlah	          !

!   1.  ! 0-12 Bln	!        115	!        142	!             257	          !

!   2.  ! 13 bln-4 th	!        204         !        240	!             444	          !

!   3.  ! 5-6 th		!        126         !        157	!             283	          !

!   4.  ! 7 – 12 th  	!        369         !        330	!             699	          !

!   5.  ! 13 – 15 th 	!        222         !        246	!             468	          !

!   6.  ! 16 – 18 th	!        205         !        233	!             438	          !

!   7.  ! 19 – 25 th	!        371         !        386	!             757	          !

!   8.  ! 26 – 35 th	!        739         !        710	!          1.449	          !

!   9.  ! 36 – 45 th	!        507         !        499	!          1.006	          !

!  10. ! 46 – 50 th	!        372        	!        434	!             806	          !

!  11. ! 51 – 60 th	!        324      	!        383	!             707	          !

!  12. ! 61 – 75 th	!        277      	!        332	!             609	          !

!  13. ! 76th ke atas	!       135       	!        175	!             310	          !

!  	   !  Jumlah		!       3.966     	!     4.267	!          8.233	          !



(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu) [footnoteRef:3]   [3:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Kamis 2 Januari 2014.
] 


Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Karangsewu berjumlah 8233 jiwa yang sebagian besar didominasi oleh perempuan sebanyak 4267 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3966 jiwa. Selisih jumlah antara laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 301 jiwa.

C. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dewasa ini. Kemajuan suatu masyarakat biasanya dapat dilihat dari seberapa banyak anggota masyarakat tersebut mengenyam pendidikan. Begitu pula pada masyarakat Desa Karangsewu yang sebagian besar mengenyam pendidikan formal walaupun sebanyak 638 jiwa tidak menamatkan SD. Dari data yang penulis peroleh dari dokumentasi Desa Karangsewu, selain tamatan SD, juga ada tamatan lain seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan

 di Desa Karangsewu



!   No	!		Uraian			!	       Jumlah                !

!    1.	! Tidak Tamat SD			!          	         638	          !

!    2.	! Tamat SD				!	         362	          !

!    3.	! Tamat SLTP				!	         481	          !

!    4.	! Tamat SLTA				!	         599	          !

!    5.	! Tamat Perguruan Tinggi		!                    143	          !



(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu) [footnoteRef:4] [4:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Kamis 2 Januari 2014.
] 




D. Mata Pencaharian dan Kualitas Angkatan Kerja 

Mata pencaharian adalah salah satu usaha pemasukan atau usaha guna memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat Desa Karangsewu, adapun rincian atau status sumber pencahariannya dalam kategori jasa pemerintahan/ non pemerintahan dilampirkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3

Mata Pencaharian di Desa Karangsewu



!   No	! Jasa Pemerintahan/ Non Pemerintahan!	       Jumlah                !

!    1.	! Guru					   !                  171	          !

!    2.	! Sipil Polri/ TNI			   !	            1	          !

!    3.	! Mantri Kesehatan/Perawat   		   !	            7	          !

!    4.	! Bidan 				   !	            1	          !

!    5.	! Pegawai Pemda			   !                    8	          !

!    6.	! Perangkat Desa			   !		25	          !

!    7.	! TNI					   !	            17	          !

!    8.	! POLRI				   !   		22	          !

!    9.	! Pensiunan PNS/TNI/POLRI		   !                  112	          !

!    10.	! Pegawai Swasta			   !		34	          !	



(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu)[footnoteRef:5] [5:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Jumat 3 Januari 2014.] 


Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsewu didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai guru dalam kategori jasa pemerintahan/ non pemerintahan. Pekerjaan sebagai guru sebanyak 171 orang.

E. Kondisi Keagamaan

1. Sarana Ibadah

Di desa Karangsewu terdapat sarana ibadah yang dapatdigunakan umum oleh masyarakat Desa Karangsewu. Rinciannya sebagai berikut: 

Tabel. 4

Keadaan Sarana Ibadah di Desa Karangsewu 



! No	! Jenis Sarana Ibadah  !	Jumlah	         !	            Kondisi         !

!  1.	! Masjid	            !	21	         !	            Baik    	          !	

!  2.	! Langgar/Mushola     !	20	         !		Baik	          !

(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu) [footnoteRef:6] [6:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Jumat 3 Januari 2014.
] 






Berdasarkan data di atas terungkap bahwa di Desa Karangsewu terdapat 21 Masjid dan 20 Langgar/ Mushola dengan keadaan baik. Di desa Karangsewu ini tidak ada sarana ibadah Gereja Kristen, Gereja Katholik, Kopel Katholik, Vihara, maupun Pura.

2. Penduduk Menurut Agama yang Dianut

Masyarakat Karangsewu merupakan masyarakat multikultural. Sebagian besar masyarakat didominasi oleh pemeluk agama Islam. Agama Kristen dan Katholik merupakan kaum minoritas. Namun, di Desa Karangsewu masyarakat tetap hidup berdampingan antara muslim maupun non muslim. Berikut tabel tentang jumlah penduduk menurut agama yang dianut:

Tabel. 5

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Desa Karangsewu 



!   No	!                   Agama			   !      Jumlah Penganut        !

!    1.	! Islam					   !                  8235	          !

!    2.	! Kristen				   !	            7	          !

!    3.	! Katholik   				   !	           23	          !

 

(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu) [footnoteRef:7] [7:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Jumat 3 Januari 2014.

] 




Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 8235 jiwa. Sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 7 jiwa dan agama Katholik sebanyak 23 jiwa.



3. Wadah Pendidikan Keagamaan

Desa Karangsewu memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin menuntut ilmu agama. Desa Karangsewu juga memberikan wadah untuk belajar tentang ilmu agama. Seperti yang telah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 6

Wadah Keagamaan di Desa Karangsewu

!   No	! Uraian				   !	       Jumlah                !

!    1.	! Pondok Pesantren		               !                  2	          !

!    2.	! Madrasah Ibtidaiah			   !	          1	          !

!    3.	! Madrasah Tsanawiyah		   !	          1	          !

!    4.	! Madrasah Aliyah 			   !                  1                      !	          



(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu) [footnoteRef:8] [8:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Jumat 3 Januari 2014.] 


Data di atas menunjukkan bahwa Jumlah Pondok Pesantren di Desa Karangsewu berjumlah dua buah. Sedangkan Madrasah Ibtidaiah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah berjumlah masing-masing satu buah.

4. Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan di Desa Karangsewu dari berbagai agama yang dianut yaitu Islam, Kristen dan Katholik, mereka memiliki kegiatan masing-masing sesuai agamanya seperti yang tertera pada tabel berikut:





Tabel. 7

Kegiatan Keagamaan di Desa Karangsewu 

!   No	! Kegiatan				   !	   Keterangan             !

!    1.	! Agama Islam	:			   !                  		          !

!    	! a. Jumatan				   !		ada	          !

!    	! b. Pengajian Umum   		   !	            ada	          !

!    	! c. Pengajian Ibu-ibu 			   !	            ada	          !

!    	! d. Pengajian Anak-anak		   !                    ada	          !

!    	! e. Pengajian Remaja			   !		ada	          !

!    	! f. Yasinan				   !	            ada	          !

!    	! g. Peringatan Hari Agama Besar	   !   		ada	          !

!    2.	! Agama Kristen			   !                  		          !

!    	! a. Ibadah Mingguan			   !	            ada	          !

!    	! b. Ibadah Rumah Tangga   		   !	            ada	          !

!    	! c. Latihan Koor 			   !	            ada	          !

!    	! d. Pendalaman Alkitab		   !                    ada	          !

!    	! e. Sekolah Minggu			   !		ada	          !

!    	! f. Peringatan Hari Agama Besar	   !	            ada	          !

!    3.	! Agama Katholik			   !  			          !

!    	! b. Ibadah Rumah Tangga   		   !		ada	          !	

!    	! c. Latihan Koor 			   !	            ada	          !

!    	! d. Pendalaman Alkitab		   !                    ada	          !

!    	! e. Peringatan Hari Agama Besar	   !	            ada	          !



(Data diambil dari dokumentasi Desa Karangsewu) [footnoteRef:9] [9:  Hasil Dokumentasi di Desa Karangsewu diambil pada hari Jumat 3 Januari 2014.

] 




F. Gambaran Umum Subjek Penelitian

a. Keluarga Ibu Siti Wakhidah

Ibu Siti Wakhidah berusia 35 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di TK (Taman Kanak-Kanak) Aisyiyah Bantul. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Siti berangkat untuk mengajar dari pagi hingga sore karena di lembaga tersebut termasuk full day school. Ibu Siti telah mengajar kurang lebih selama 12 tahun. Beliau juga sedang menempuh pendidikannya di Universitas Terbuka Bantul. Sebelumnya pernah menyelesaikan kuliahnya D2 jurusan Bimbingan Konseling. Ibu Siti memiliki suami yang memiliki profesi yang sama yaitu guru. Suaminya bekerja di STM Bantul. Ibu Siti memiliki dua anak yang bernama Najmi berumur 3 bulan dan David berumur 5 tahun. Anak pertama ibu Siti ini bersekolah di TK yang sama dengan tempat beliau mengajar.  

b. Keluarga Ibu Erna Tri Hapsari

Ibu Erna Tri Hapsari berusia 32 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di SD 2 Panjatan Kulon Progo. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Erna berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang. Ibu Erna telah mengajar kurang lebih selama 6 tahun. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di UMY jurusan Ekonomi. Ibu Erna memiliki suami yang bekerja di Rumah Sakit Sardjito sebagai Karyawan. Ibu Erna memiliki satu anak yang bernama Farhan berumur hampir 2 tahun.  

c. Keluarga Ibu Retno Dwi Haryanti

Ibu Retno Dwi Haryanti berusia 28 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di Kelompok Bermain Ashomadiyah Bapangan Galur. Setiap hari Senin-Kamis Ibu Retno berangkat untuk mengajar di Kelompok Bermain tersebut. Ibu Retno telah mengajar kurang lebih selama 3 tahun. Beliau telah menyelesaikan kuliahnya di STIT. Beliau memiliki suami yang bernama Safrudin Haryanto. Ibu Retno memiliki satu anak yang bernama Narendra Riski Ramadhan berumur 1,5 tahun. 

d. Keluarga Ibu Jumiatun

Ibu Jumiatun berusia 29 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di Kelompok Bermain Ashomadiyah Bapangan Galur. Setiap hari Senin-Kamis Ibu Jumiatun berangkat untuk mengajar di Kelompok Bermain tersebut. Beliau memiliki suami bernama Imam Waskito yang bekerja di PJTKI Mutiara K Mitra. Ibu Jumiatun  memiliki satu anak yang bernama Rafiki Rahman Ramadhan berumur 3,3 tahun. Anaknya ikut belajar di Kelompok Bermain dimana Ibunya mengajar di sana. 

e. Keluarga Ibu Muslimah

Ibu Muslimah ini memiliki profesi sebagai guru. Beliau bekerja di MA Darul Ulum Galur. Setiap hari Senin-Sabtu Ibu Muslimah mengajar di MA Darul Ulum tersebut. Beliau mengajar mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di madrasah tersebut. Beliau telah dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama sedang belajar di SMP, anak yang kedua TK, dan yang ketiga baru berusia kurang lebih 2 tahun.

f. Keluarga Ibu Arnisetia Astuti

Ibu Arnisetia Astuti adalah seorang ibu yang memiliki profesi sebagai guru. Beliau bekerja di SD Trayu. Setiap hari Senin-Sabtu Ibu Arnis mengajar di SD Trayu tersebut. Beliau telah mengajar sejak tahun 2006 sampai sekarang. Ibu Arnis telah menyelesaikan kuliahnya di UMY jurusan ekonomi dan Universitas Terbuka di jurusan PGSD. Beliau memiliki dua orang anak. Anak yang pertama berumur 6 tahun dan yang kedua berumur 9 bulan.  Anak yang pertama sedang duduk di bangku SD kelas 1 di SD Trayu.

g. Keluarga Ibu Yaya Yuwastini

Ibu Yaya Yuwastini berusia 45 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di TK (Taman Kanak-Kanak) Aisyiah Terpadu - TPA Aisyiyah Dalen Karangsewu Galur. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Yaya berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang sekitar pukul 14.00. Ibu Yaya memiliki suami yang bekerja sebagai wiraswasta. Beliau memiliki tiga anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua sedang duduk di bangku SD kelas IV, dan anak yang ketiga (Faisa Meilano) berumur 5,5 tahun duduk di bangku TK. 

h. Keluarga Ibu Sri Sayekti

Ibu Sri Sayekti berusia 37 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di TK (Taman Kanak-Kanak) Sewu Galur. Ibu Sri telah mengajar sejak tahun 2005 atau kurang lebih 9 tahun. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Sri berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang sekitar pukul 14.00. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di STIT jurusan PAI. Beliau  dikaruniai dua anak, yang pertama duduk di bangku SD kelas VI sedangkan yang kedua berumur 4,5 tahun yang bergabung pada Kelompok Bermain Sewu Galur. 



i. Keluarga Ibu Ngatini

Ibu Ngatini berusia 35 tahun yang berprofesi sebagai Guru. Beliau bekerja di TK (Taman Kanak-Kanak) Negeri Pembina Galur. Ibu Ngatini telah mengajar sejak tahun 2010 atau kurang lebih 4 tahun. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Sri berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang sekitar pukul 14.00. Beliau memiliki suami yang bekerja di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta. Beliau  dikaruniai tiga anak, yang pertama (Fatkhiah) berusia 6 tahun duduk di bangku TK IT Galur sedangkan yang kedua (Nawaf) berusia 3,5 tahun yang bergabung di Kelompok Bermain Islam Terpadu Pandowan Galur, dan yang ketiga (Anaf) baru berusia dua bulan. 

j. Keluarga Ibu Catur Widyaningrum

Ibu Catur Widyaningrum berusia 36 tahun yang berprofesi guru. Beliau bekerja di salah satu SD swasta di Kulon Progo. Ibu Catur telah mengajar sejak tahun 2005 atau kurang lebih hampir 9 tahun. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Sri berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang sekitar pukul 14.00. Ibu Catur telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Terbuka jurusan pendidikan. Beliau lulus tahun 2011. Beliau  dikaruniai dua anak, yang pertama (Krisna Danu Widya) berusia 8 tahun duduk di bangku SD yaitu satu tempat dengan ibu Catur bekerja sedangkan yang kedua (Bimo Bayu Nugroho) masih berusia 2 tahun. 



k. Keluarga Ibu Retno Ardhiyanti

Ibu Retno Ardhiyanti berusia 39 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di SD Ngebumberan Panjatan Kulon Progo. Setiap hari Senin- Sabtu Ibu Siti berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang. Setelah selesai mengajar, ibu biasanya langsung menjemput anaknya yang pertama di salah satu SD swasta di Wates. Ibu Ardhi telah mengajar di SD Ngebumberan Panjatan sejak tahun 2004 atau kurang lebih selama 10 tahun. Beliau ditempatkan mengajar di kelas V. Sebelumnya beliau pernah menyelesaikan pendidikannya di jurusan Ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Ibu Ardhi memiliki suami yang memiliki profesi yang sama yaitu guru. Ibu Ardhi memiliki dua anak yang bernama Yuda berusia 8 tahun dan Putri berusia 5 tahun. Anak pertama ibu Ardha ini bersekolah di salah satu SD swasta di Wates Kulon Progo. Sedangkan anak kedua Ibu Ardha masih duduk di bangku TK.   

l. Keluarga Ibu Cahyaningnatri

Ibu Cahyaningnatri berusia 33 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di salah satu SD swasta di Purworejo. Setiap hari Senin-Sabtu Ibu Cahya berangkat untuk mengajar dari pagi hingga siang pukul 14.00. Ibu Cahya telah mengajar di SD tersebut sejak tahun 2005 hingga sekarang. Ibu Cahya memiliki suami yang memiliki profesi yang sama yaitu guru. Ibu Cahya memiliki dua anak yang bernama Orvin berusia 4 tahun dan Adley berusia 1 tahun. Anak pertama ibu Cahya duduk di bangku TK.

m. Keluarga Ibu Rahayu Afendi 

Ibu Rahayu Afendi berusia 28 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di TK Melati 2 Kulon Progo. Ibu Rahayu telah mengajar di TK Melati 2 selama 9 tahun. Sekarang beliau sedang menempuh pendidikannya di jurusan Pendidikan Guru PAUD di Universitas Terbuka di Yogyakarta. Ibu Rahayu memiliki satu anak yang bernama Farah berusia 6 tahun. Anak ibu Rahayu ini sedang duduk di bangku TK 0 Besar. 

n. Keluarga Bapak Setiawan

Bapak Setiawan berusia 32 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di SMA 1 Patuk Gunung Kidul. Setiap hari Senin- Sabtu Bapak Setiawan berangkat untuk bekerja dari pagi hingga sore karena jarak yang cukup jauh dari rumah. Beliau telah mengajar kurang lebih selama 5 tahun. Beliau telah menyelesaikan S1-nya di UGM jurusan Biologi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di UGM. Beliau memiliki satu anak yang berumur 7 tahun yang sedang duduk di bangku SD kelas 1.









o. Keluarga Bapak Yunianto

Bapak Yunianto berusia 30 tahun yang memiliki profesi sebagai Guru. Beliau bekerja di SMP 5 Wates Kulon Progo. Setiap hari Senin-Sabtu beliau berangkat bekerja dari pagi hingga siang. Beliau telah mengajar di SMP 5 Wates kurang lebih selama 5 tahun. Bapak Yunianto juga sedang menempuh pendidikannya di Universitas Terbuka. Beliau memiliki anak berumur 5 tahun yang sedang duduk di bangku TK (Taman Kanak-Kanak). 





