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ABSTRAK 

 

 Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Sekolah Ibu 

Yogyakarta khususnya kelas ibu muda serta transformasi yang dialami oleh 

peserta. Sekolah Ibu Yogyakarta menjadi pilihan para peserta kelas ibu muda 

sebagai tempat belajar tentang pengasuhan dan keluarga karena melihat sisi 

spiritualitas yang diajarkan sehingga dalam proses belajar mengajar mampu 

mengembalikan nilai-nilai Islam dalam setiap materi yang disampaikan oleh 

dosen atau pengajar. Keikutsertaan para ibu dalam kelas ibu muda ini 

menunjukkan bahwa adanya kesadaran pada diri ibu untuk memberikan 

pengasuhan yang terbaik kepada anak-anaknya serta melindungi keluarga dari 

maraknya teknologi yang kian berkembang, melihat bahwa kemajuan teknologi 

tidak bisa dielakkan dari kehidupan keluarga sehari-hari.  

 

 Penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field 

research) ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari delapan 

orang peserta kelas ibu muda dan Ida Nur Laila selaku direktur Wonderful Family 

Institute.    

 

 Hasil tesis ini menunjukkan bahwa adanya Sekolah Ibu Yogyakarta 

khususnya kelas ibu muda memilliki esensi yang berarti dalam transformasi yang 

dialami peserta dalam membangun ketahanan keluarga. Dua aspek yang 

memberikan perubahan pada keluarga peserta. Pertama, pada pola pengasuhan 

anak, para peserta (ibu) mendapatkan pengetahuan dan kemampuan baru dalam 

mendidik anak, salah satunya adalah toilet training, selain itu mampu meredam 

emosinya ketika berhadapan dengan anak demi kesehatan jiwa si anak dan mulai 

melakukan pelekatan dengan anak lewat buku cerita Islami. Kedua, hubungan 

dengan suami, para peserta mampu memperbaiki hubungannya dengan suami 

menjadi lebih harmonis, terutama setelah mengetahui bahasa cinta masing-

masing. selain itu pula antara suami dan istri menjadi lebih muda dalam 

berdiskusi baik perihal anak maupun rumah tangga. Kedua aspek tersebut 

menyentuh tiga domain dalam ketahanan keluarga yakni sistem kepercayaan, 

proses organisasi, dan proses komunikasi.     

 

Kata kunci: Kelas Ibu Muda SIY, Parenting, Ketahanan Keluarga, Keluarga 
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MOTTO 

 

 

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan 

saling menasehati untuk kesabaran” (QS. Al-„Ashr: 1-3)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga menjadi salah satu bagian terpenting dalam setiap kehidupan 

manusia. Karena manusia akan tumbuh dan berkembang berawal dari 

keluarga. Dalam keluarga terdapat orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu 

kemudian anak. Berbicara tentang keluarga, salah satu hal yang menjadi 

bagian tak terpisahkan adalah pola pengasuhan yang diberikan orang tua 

kepada anak-anaknya. Pola asuh adalah sikap orang tua dalam berinteraksi 

dengan anak-anaknya. Seperti yang dikatakan Euis bahwa pola asuh 

merupakan serangkaian interaksi yang intensif, orangtua mengarahkan anak 

untuk memiliki kecakapan hidup.
1
Pola asuh ini lah yang akan memiliki 

dampak bagi masa depan anak, karena anak akan belajar pertama kali dari 

keluarga terutama orang tua.  

Ketika orang tua salah pemilihan pola asuh yang tepat bagi anaknya, 

maka hal tersebut akan memberikan dampak tersendiri pada anak. Seperti 

dalam sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pola asuh akan berdampak 

pada perkembangan sosial-emosional anak, terdapat tiga tipe pola asuh yang 

masing-masing memiliki dampak yang berbeda. Pola asuh demokratis lebih 

banyak memiliki dampak positif, sedangkan pola asuh otoriter dan permisif 

                                                 
1
 Euis Sunarti, Mengasuh Anak Dengan Hati (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2004), 18. 
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lebih banyak memiliki dampak negatif terhadap perkembangan sosial-

emosional anak.
2
 

Beberapa kesalahan dalam pola asuh yang memiliki dampak cukup 

penting dalam perkembangan anak, diantaranya adalah terlalu banyak 

memuji, tak memiliki aturan atau batasan, terlalu dimanjakan, over protective, 

terlalu banyak pilihan, kepintaran yang terpenting bagi orang tua, bebas 

dengan gadget atau gawai, sering mengkritik anak.
3
 Salah satu kasus akibat 

dari kesalahan pola asuh adalah seperti yang dialami oleh R, ia melakukan 

pembunuhan kepada tetangganya yang berusia 5 tahun dengan motif 

melampiaskan rasa yang selama ini dipendam. Setelah pertemuan ketua 

komnas dengan pelaku, ketua komnas mengatakan bahwa ditemukan 

kesalahan dalam pengasuhan yang menyebabkan pelaku melakukan 

pembunuhan tersebut. Pelaku merasa tertekan oleh perlakuan orang tua yang 

membatasi pergaulannya dan selalu melarangnya untuk keluar terlalu jauh 

dan hanya boleh menonton tv.
4
 

Pada kasus pembunuhan lain juga menyatakan bahwa hal tersebut 

terjadi karena kesalahan pada pengasuhan pada saat si pelaku masih kecil. 

Pelaku membunuh mantan pacarnya dengan menggunakan alat kejut listrik. 

Seorang psikolog Elly Risman menyatakan bahwa kemungkinan pelaku 

                                                 
2
 Jaja Suteja dan Yusriah, ―Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial-Emosional Anak,‖ AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak  3, no.1 (2017), 1-14. 
3
 Rizal fadli, ―Kesalahan Dalam Pola Asuh Anak Usia 5-10 Tahun‖, Halodoc, Juni 2020, 

https://www.halodoc.com/artikel/kesalahan-dalam-pola-asuh-anak-usia-5-10-tahun, diakses 

tanggal 4 Januari 2021. 
4
 Republoka.co.id, ―Ditemukan kesalahan pola asuh pada remaja pembunuh Grace‖, 

Republika.co.id, Juni 2018, https://nasional.republika.co.id/berita/p9n9t7328/ditemukan-

kesalahan-pola-asuh-pada-remaja-pembunuh-grace, diakses tanggal 4 Januari 2021. 

https://www.halodoc.com/artikel/kesalahan-dalam-pola-asuh-anak-usia-5-10-tahun
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banyak menerima bentakan, sindiran, atau perbandingan dari orangtua saat 

masih kecil. Akibatnya, pelaku mencari cara menetralkan perasaan buruk 

yang timbul, dengan berbagai hal yang sebenarnya berdampak negatif bagi 

dirinya.
5
  

Kesalahan dalam pemilihan pola asuh akan melahirkan beberapa 

dampak pada anak selain dari sosial-emosionalnya, diantaranya  seperti tidak 

dapat membuat keputusan, gangguan pada perkembangan fisik, hingga lebih 

sering membangkang orangtua.
6
 Memilliki self esteem atau rasa percaya diri 

yang rendah, sering ketakutan, sering merasa iri hati, tidak bisa bangkit 

dengan dirinya sendiri termasuk bagian dari dampak akibat salah dalam 

memilih pola asuh yang tepat untuk anak. Karena kesalahan ini akan sangat 

berdampak bagi perkembangan si anak dalam menghadapi setiap tantangan 

yang ada di dunia sampai si anak dewasa.
7
 

Selain tantangan pemilihan kesalahan dalam pola asuh yang 

berdampak bagi kehidupan, saat ini era digital juga memiliki andil yang 

cukup besar dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku anak. Era digital 

adalah era dimana semakin maraknya gawai dengan berbagai model 

bertebaran di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri termasuk 

dalam peringkat "lima besar" negara pengguna gadget, 

                                                 
5
 Rosmha Widiyani, ―Kasus Ade Sara, Dampak Pola Asuh Orang Tua?‖ Kompas.com, 

Maret 2014, 

https://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/10/1455563/Kasus.Ade.Sara.Dampak.Salah.Asuh.Oran

gtua, diakses tanggal 4 Januari 2021.  
6
 Rizal Fadli, ―Anak Sering Membangkang, Dampak dari Pola Asuh yang Salah,‖ 

Halodoc, Agustus 2020, https://www.halodoc.com/artikel/anak-sering-membangkang-dampak-

dari-pola-asuh-yang-salah?utm_tracker=, diakses tanggal 4 Desember 2020. 
7
 Anisyah Kusumawati, ―6 Perilaku Negatif Anak Akibat Kesalahan Pola Asuh Orang 

Tua,‖ Nakita.grid.id, November 2018, https://nakita.grid.id/read/02993733/6-perilaku-negatif-

anak-akibat-kesalahan-pola-asuh-dari-orangtua?page=all, diakses tanggal 4 Desember 2020. 

https://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/10/1455563/Kasus.Ade.Sara.Dampak.Salah.Asuh.Orangtua
https://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/10/1455563/Kasus.Ade.Sara.Dampak.Salah.Asuh.Orangtua
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khususnya smartphone (detikINET, 3/2/2014). Data yang diambil tahun 2014 

itu menunjukkan bahwa pengguna aktif smartphone adalah sekitar 47 juta, 

atau sekitar 14 persen dari seluruh pengguna handphone.
8
 

Hasil survey Kominfo yang bekerjasama dengan UNICEF, setidaknya 

30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan 

media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka 

gunakan.
9
 Salah satu kesimpulan dari penelitian kominfo adalah penggunaan 

media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan 

sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98% dari anak-

anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5% 

diantaranya adalah pengguna internet.
10

Adapun survei yang dilakukan oleh 

Indonesia Hottest Insight di tahun 2013 bahkan menunjukkan bahwa 40% 

anak di Indonesia sudah melek teknologi, atau disebut juga dengan active 

internet user. Secara spesifik, 63% anak telah memiliki akun facebook, yang 

digunakan update status, bermain game online, serta mengunggah foto-foto; 9 

persen anak telah memiliki akun Twitter; dan 19 persen anak terlibat secara 

aktif bermain game online di internet dari gadget-nya.
11

 

                                                 
8
 Primatia Yogi Wulandari, ―Anak Asuhan Gadget,‖ Liputan6.com, 17 Maret 2016, 

https://www.liputan6.com/health/read/2460330/anak-asuhan-gadget, diakses tanggal 20 September 

2019. 
9
 Gatot S. Dewa Broto, ―Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan 

Remaja Dalam Menggunakan Internet,‖ Kominfo.go.id, 18 Februari 2014, 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-

2014+tentang+Riset+Kominfo+dan+UNICEF+Mengenai+Perilaku+Anak+dan+Remaja+Dalam+

Menggunakan+Internet+/0/siaran_pers, diakses tanggal 20 September 2019. 
10

 Ibid. 
11

 Yogi Wulandari, ―Anak Asuhan Gadget,‖ 17 Maret 2016, dikases tanggal 20 

September 2020. 
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Begitu dekatnya media digital dengan anak-anak dan remaja, hingga 

menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah yang ditimbulkan 

karena kemajuan teknologi dan pengunaan gadget dapat mempengaruhi 

kesehatan mata anak, masalah tidur, kesulitan konsentrasi, menurunnya 

prestasi belajar, perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan 

otak, dan penundaan perkembangan bahasa anak.
12

 Dampak negatif gadget 

juga terkait dengan risiko cybercrime. Laporan Norton Online Family Report 

(2010) pada anak-anak usia 10-17 tahun di beberapa kota di Indonesia 

menunjukkan bahwa 55% anak telah menyaksikan gambar kekerasan dan 

pornografi, 35% anak mengaku dihubungi orang yang tidak dikenal, dan 28% 

anak pernah mengalami penipuan.
13

 

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi, 

menyatakan bahwa sejak 2013 lembaganya menangani 17 kasus anak yang 

kecanduan gawai. Begitu juga Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang 

sejak 2016 sudah menangani 42 kasus anakyang kecanduan gawai.
14

 

Kecenderungan meningkatnya kasus anak kecanduan gawai tersebut terkait 

dengan tingginya penetrasi internet di Indonesia. Beradasarkan Survei 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, sebanyak 

143,26 juta orang atau 54,68% dari populasi Indonesia menggunakan internet 

penetrasi pengguna internet terbesar di usia 13-18 tahun (75,50%).  

                                                 
12

 S. Dewa Broto, ―Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja 

Dalam Menggunakan Internet, diakses tanggal 20 September 2020‖ 
13

 Yogi Wulandari, ―Anak Asuhan Gadget,‖ 17 Maret 2016, diakses tanggal 20 

September 2020. 
14

 Kompas, ―Kecanduan Gawai Ancam Anak-Anak,‖ Kominfo.go.id, 23 Juli 2018, 

https://kominfo.go.id/content/detail/13547/kecanduan-gawai-ancam-anak-anak/0/sorotan_media, 

diakses tanggal 20 September 2020. 
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Selain itu, beberapa Rumah Sakit Jiwa di beberapa daerah menyatakan 

bahwa terdapat tren kenaikan kunjungan anak kecanduan gawai yang cukup 

signifikan. Di Bandar Lampung seorang ibu yang anaknya kecanduan gawai 

menuturkan bahwa anaknya mengalami perubahan pada perilakunya, 

sehingga waktu untuk belajar dan keluarga tidak ada. Sama halnya dengan 

seorang ibu lain yang anaknya juga kecanduan gawai, ketika bermain game 

dan kehabisan kuota maka ia akan meminta kepada sang ibu untuk dibelikan 

kuota. Dan jika tidak segera dituruti maka anak tersebut tidak mau melakukan 

apa-apa lagi.
15

 

Dampak akibat penggunaan gawai yang berlebihan jelas buruk bagi 

perkembangan anak-anak. Bagi anak-anak, penggunaan gawai secara 

berlebihan akan menimbulkan gangguan kognitif atau pertumbuhan otak, 

meningkatkan risiko kelainan mental, kurang fokus, hingga memiliki risiko 

tinggi terkena kanker akibat radiasi dari gawai. Dan anak juga akan 

mengalami obesitas.
16

 Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari 

gawai, berpengaruh pada perkembangan psikologi anak, terutama aspek 

pertumbuhan emosi dan perkembangan moral. Dalam pertumbuhan emosi, 

anak yang menggunakan gawai menjadi mudah marah, suka membangkang, 

menirukan tingkah laku dalam gawai serta berbicara sendiri pada gawai. 

                                                 
15

 Republika, ―RSJ terima banyak anak kecanduan gawai,‖ Republika.co.id, diakses 17 

November 2020, https://nasional.republika.co.id/berita/pzm18g415/rsj-terima-banyak-anak-

kecanduan-gawai, diakses tanggal 17 November 2020. 
16

 Harry Dethan, ―Dampak Negatif Penggunaan Gadget Secara Berlebihan,‖ 

Kompasiana.com, diakses 17 November 2020, 

https://www.kompasiana.com/harrydethan/5cfa71103ba7f71cd72dfd36/dampak-negatif-

penggunaan-gadget-secara 

berlebihan#:~:text=Bagi%20anak%2Danak%2C%20penggunaan%20gawai,anak%20juga%20aka

n%20mengalami%20obesitas, diakses tanggal 17 November 2020. 
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Sedangkan pengaruhnya terhadap perkembangan moral, berdampak pada 

kedisiplinan, anak menjadi malas melakukan apapun, meninggalkan 

kewajibannya untuk beribadah, dan berkurangnya waktu belajar akibat terlalu 

sering bermain game dan menonton youtube.
17

 

Bukan hanya anak-anak yang kecanduan atau mengalami dampak 

negatif, keluarga pun mengalami dampak akibat dari penggunaan gawai 

berlebihan pada anggota keluarganya. Keluarga sebagai kelompok primer 

bagi suatu individu memiliki peran dalam hal sosial. Sehingga penggunaan 

gawai yang tidak cerdas pada anggota keluarga berpotensi untuk mengubah 

peran-peran dari keluarga tersebut dan mempengaruhi fungsi keluarga secara 

keseluruhan bagi setiap anggota keluarga.
18

 

Akibat penggunaan gawai yang berlebihan dan dampak yang 

ditimbulkan yang telah penulis uraikan diatas sangat berkaitan dengan 

kesalahan dalam pemilihan pola asuh orang tua untuk anak. Dan karena itu 

dapat membuka peluang kasus-kasus baru yang akan dialami oleh anak-anak. 

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan baru bagi para orang tua yang 

memiliki anak pada era digital.Selain tantangan yang dialami oleh orang tua 

terkait pemilihan pola pengasuhan yang tepat, tantangan era digital juga 

dialami oleh anggota keluarga yang lain. Yang bisa menyebabkan hilangnya 

                                                 
17

 Layyinatus Syifa, Eka Sari Setianingsih, dan Joko Sulianto, ―Dampak Penggunaan 

Gadget terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar,‖ Jurnal Ilmiah Sekolah 

Dasar 3 (2019), 527-33.    
18

 Anisa Sholatiah, ―Dampak Gadget Pada Interaksi Dalam Keluarga,‖ Kompasiana.com, 

diakses 17 November 2020, 

https://www.kompasiana.com/anisasholatiah/5dafc7f40d82306d102cecd2/dampak-gadget-pada-

interaksi-dalam-ruang-lingkup-keluarga, diakses tanggal 17 November 2020. 
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peran dan fungsi keluarga. Dalam menanggapi tantangan pengasuhan, banyak 

kelas parenting yang turut hadir menjawab tantangan tersebut. 

Beriringan dengan kebutuhan tersebut banyak tawaran kelas 

parenting, baik secara online maupun offline. Salah satu kelas parenting yang 

dijalankan secara online adalah Sekolah Rumah Tangga. Dan lebih banyak 

kelas parenting yang dijalankan melalui online dan offline, diantaranya adalah 

sekolah Keluarga Indonesia, komunitas Ibu Profesional, dan School of 

Parenting.
19

 Kelas parenting tersebut menjadi salah satu rujukan bagi 

sebagian para ibu untuk menambah pengetahuan mereka terkait pengasuhan 

anak.  

Kelas online Sekolah Rumah Tangga, dibentuk oleh Ulum A. Saif dan 

Febrianti Almeera yang memiliki tujuan untuk membangun ketahanan 

keluarga, kepedulian keduanya dengan pengasuhan menghasilkan beberapa 

buku antara lain ―Bapak‖, ―Saatnya Ayah Mengasuh‖, ―Saatnya Ibu Menjadi 

Ibu‖, dan ―Membasuh Luka Pengasuhan‖. Dari beberapa buku tersebut 

terlihat bahwa sekolah rumah tangga peduli terhadap luka pengasuhan atau 

akibat dari pengasuhan di waktu kecil.Karena luka pengasuhan yang belum 

sembuh akan menjadi kesalahan mengulang ketika si penderita memiliki 

keluarga. Dan salah satu cara untuk membangun ketahanan keluarga adalah 

memutus rantai luka pengasuhan selanjutnya.
20

 

                                                 
19

 https://www.instagram.com/?hl=id, diakses 10 Februari 2020 
20

 Admin Sekolah Rumah Tangga, ―Sekolah Rumah Tangga,‖ Instagram, 

https://www.instagram.com/p/B7CaJqonWz_C2H4CLBNYhQQj0htCgociiCkgE00/, diakses 10 

Februari 2020. 

https://www.instagram.com/?hl=id
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Seperti halnya Sekolah Rumah Tangga, Sekolah Keluarga Indonesia 

juga memiliki tujuan yang sama yakni untuk memutus rantai pola pengasuhan 

yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Kelas ini dijalankan melalui 

jejaring online dan juga offline. Kelas online dibagi menjadi dua yakni kelas 

parenting online dasar dan kelas parenting online lanjutan, selain kelas online 

ada juga kelas offline dengan 15 materi dan diberikan secara berkala satu 

bulan satu materi. Selain itu diadakan seminar dan workshop seputar 

parenting.
21

 

Selanjutnya, komunitas Ibu Profesional pun turut serta dalam 

menawarkan pengembangan kemampuan para ibu dalam berbagai hal, kelas 

parenting yang satu ini cukup komprehensif membantu para ibu dalam 

mengembangkan kemampuannya. Karena di komunitas ini lebih kepada 

pemberdayaan wanita, para ibu diajak mengenal potensi diri, menggali dan 

memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, istri dan 

juga ibu. Dengan tujuan akhir, supaya para ibu bisa bermanfaat bagi 

masyarakat dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, senada dengan 

tujuan hidup manusia yakni rahmatan lil „alamin.
22

 

Begitu juga komunitas School of Parenting turutberperan dalam 

kepeduliannya terhadap pengasuhan. Komunitas ini dilakukan secara 

onlinedengan adanya diskusi di web yang bisa diakses oleh umum, namun 

untuk kelas khusus hanya bisa diakses oleh member komunitas saja yang 

                                                 
21

 Admin Sekolah Keluarga Indonesia, ―Sekolah Keluarga Indonesia,‖ 

https://www.instagram.com/p/B69flgTJmHz/, diakses 10 Februari 2020 . 
22

 Sri Lutfiwati, Gambaran Tentang Komunitas Ibu Profesional, Handphone, 3 Februari 

2020. 
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biasanya dilaksanakan melalui grup WhatsApp. Selain online, pembelajaran 

secara offline pun juga turut berkontribusi dengan mengadakan seminar dan 

workshop.
23

 

Selain kelas-kelas parenting yang disebutkan diatas, terdapat puluhan 

kelas parenting yang dilaksanakan baik oleh komunitas, biro-biro psikologi, 

dan juga individu-individu yang peduli terhadap pola pengasuhan anak, baik 

secara online maupun offline.  

Salah satunya adalah sekolah parenting dari Wondeful Family Institute 

yang didirikan oleh sepasang suami istri sekaligus praktisi parenting dan 

konselor sosial. Sekolah parenting ini terbagi menjadi dua yakni Sekolah Ibu 

Yogyakarya (SIY) dan Sekolah Ayah Yogyakarta (SAY). Dua program 

sekolah tersebut berbeda waktu pelaksanaannya, bahkan untuk sekolah ibu 

terbagi lagi menjadi dua sub bagian yaitu untuk perempuan yang sudah 

menikah dan yang belum menikah. Untuk kelas peserta yang belum menikah 

dinamakan kelas calon ibu, dan untuk peserta yang telah menikah dinamakan 

kelas ibu muda. 

Dalam komponen sekolah tak lepas dari seperangkat pembelajaran 

yang harus tersedia, begitu pula dengan sekolah ibu.  

Sekolah ibu ini memiliki kurikulum pembelajaran, baik itu yang 

berkaitan dengan hubungan dan komunikasi antara suami istri maupun 

informasi-informasi mengenai pengajaran kepada anak yang tepat sesuai 

dengan usianya terutama sikap orang tua dalam merespon maraknya gawai di 

                                                 
23

 Sri Lutfiwati, Gambaran Tentang Komunitas School Of Parenting, Handphone, 3 

Februari 2020. 
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era digital. Selain mendapat pelajaran di kelas, peserta juga bisa melakukan 

sesi konseling seputar masalah keluarga. Sekolah parenting ini cukup banyak 

peminatnya, terbukti saat ini sudah empat kali dilaksanakan yang artinya 

sudah memiliki empat angkatan. Bahkan banyak peserta yang rela menempuh 

perjalanan berjam-jam untuk mengikuti sekolah tersebut. Guru yang mengajar 

pun memiliki bidang keilmuannya masing-masing, baik itu bidang kesehatan, 

kecantikan, keuangan, dll.  

Banyaknya pembelajaran serta fasilitas yang disediakan di sekolah ibu 

menjadi salah satu wadah, bukan hanya bagi ibu tapi juga calon ibu dalam 

membentuk keluarga yang kokoh, dimana kondisi saat ini ditengah-tengah 

munculnya era digital, Sekolah Ibu Yogyakarta menjadi salah satu tawaran 

dalam menjawab tantangan yang hadir dalam pengasuhan dan juga keluarga 

secara keseluruhan termasuk hubungan antara suami istri. Selain itu, materi-

materi yang disampaikan dan pembelajaran yang diberikan memberikan 

dampak yang cukup siginifikan bagi para peserta, selain berhasil memberikan 

sedikit perubahan di keluarga juga menjadikan para peserta (ibu) menjadi 

lebih produktif dengan memberdayakan para alumninya untuk terlibat serta 

dalam kelas SIY selanjutnya.  

Oleh karena itu, tesis ini akan berfokus dalam melihat lebih jauh 

tawaran yang diberikan oleh Sekolah Ibu Yogyakarta dalam menjawab 

tantangan pengasuhan dan transformasi yang dialami peserta Sekolah Ibu 

Yogyakarta dalam membangun ketahanan keluarga. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa dan bagaimana program Sekolah Ibu Yogyakarta khususnya kelas ibu 

muda dilakukan dalam membangun ketahanan keluarga? 

2. Bagaimana transformasi yang dialami peserta kelas ibu muda setelah 

mengikuti Program Sekolah Ibu Yogyakarta dalam membangun ketahanan 

keluarga?  

3. Mengapa para ibu memilih Sekolah Ibu Yogyakarta di Wonderful Family 

Institute? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara garis besar tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau memaparkan tentang program 

kegiatan Sekolah Ibu Yogyakarta khususnya kelas ibu muda terhadap 

transformasi yang dialami peserta dalam mengokohkan keluarga atau 

ketahanan keluarga. 

Kemudian, manfaat dari penelitian ini secara teoritis, diharapkan 

mampu menambah pengetahuan mengenai peran seorang ibu dalam 

memberikan kontribusi terutama dalam pendidikan anak dan juga 

keharmonisan dalam keluarga. Selain itu, secara praktis penelitian ini 

berkontribusi dalam menambah pengetahuan terkait model-model kegiatan 

yang dapat digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan seorang ibu sebagai sosok yang paling berperan 

dalam keluarga. 
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D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 

kajian terkait dengan program sekolah ataupun komunitas yang dilakukan 

yang berfokus kepada ibu atau dengan tujuan pengasuhan atau parenting 

masih sangat sedikit. Namun, berdasarkan penelusuran awal penulis 

menemukan beberapa tema terkait dengan penelitian penulis. Beberapa 

penelitian terkait, dapat dikelompokkan dalam beberapa tema.  

Pertama, tantangan pengasuhan era milenial. Dalam pengasuhan anak, 

yang paling berperan adalah orang tua. Dan pada era milenial ini menjadi 

tantangan bagi para orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan zamannya. 

Tantangan yang paling mencolok adalah perkembangan gawai yang sangat 

pesat, kebanyakan anak milenial menjadi anak digital native karena sejak 

kecil sudah dikenalkan dengan gawai. Meski banyak dampak positif, gawai 

juga tak kalah banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Suriati Abdul Gani 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa anak-anak yang sering memainkan 

gawainya dan kurang tatap muka atau interaksi langsung dengan orang tua 

atau orang lain akan berdampak negatif terhadap kecerdasan, emosional dan 

sosial pada masa depannya.  

Selain itu tantangan orang tua terhadap anak digital native adalah 

ketika anak didepan layar gawai terlalu lama, anak bisa beresiko terkena 

gannguan perkembangan psikologis. Hal ini pun bisa jadi dikarenakan orang 

tua yang lalai dengan tugas pengasuhan karena sibuk dengan pekerjaan dan 
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kurang mengetahui bahaya gawai sehingga anak dibiarkan berteman dengan 

gawai berlama-lama.
24

 

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat gawai menjadi perhatian 

beberapa penelitian dan juga menjadi sebuah tantangan bagi orang tua, 

diantaranya adalah Ratna Pangastuti menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

anak yang kecanduan dengan gawai memiliki sifat kurang peka terhadap 

lingkungannya sehingga bersikap individual dan pasif dalam berinteraksi. 

Karena mereka akan lebih memilih bermain degan gawainya daripada dengan 

teman sebayanya.
25

 Setianingsih, dkk, juga menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara penggunaan gawai dengan resiko pemusatan 

perhatian dan hiperaktivitas pada anak usia pra sekolah.
26

 Dampak lainnya 

dari gawai adalah menimbulkan kemalasan pada anak-anak, terutama dalam 

hal belajar karena mereka lebih memiliki bermain dengan gawainya daripada 

belajar, seperti yang diungkapkan oleh Puji Asmaul Chusna dalam 

penelitiannya.
27

 

Kedua, pentingnya model parenting. Dalam penelitiannya Pratiwi 

Utami dan Ali Mubarak mejelaskan bahwa mayoritas orang tua di Taiwan 

menggunakan model otoritatif, berwibawa, dan berpikiran terbuka, serta 

mereka memberikan aturan terkait lamanya waktu anak mengakses internet. 

                                                 
24

 Suriati Abdul Gani, ―Parenting Digital Natives: Cognitive, Emotional, and Social 

Developmental Challenges,‖ International conference on education, (2016). 
25

 Ratna Pangastuti, ―Fenomena Gadget dan Perkembangan Sosial Bagi Anak Usia Dini,‖ 

Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education 2, (2017). 
26

 Setianingsih, Amila Wahyuni Ardani, dan Firiana Noor Khayati, ―Dampak Penggunaan 

Gadget Pada Anak Usia Prasekolah Dapat Meningkatan Resiko Gangguan Pemusatan Perhatian 

Dan Hiperaktivitas,‖ GASTER XVI, no. 2 (2018). 
27

 Sinta Asmaul Chusna, ―Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak,‖ 

Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan 17, no. 2 (2017). 



15 

 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua di Taiwan melakukan 

pengasuhan yang cukup baik terkait penggunaan internet pada anak.
28

 Model 

pengasuhan selanjutnya adalah hypnoparenting yang diungkapkan oleh I 

Ketut Sudarsana, dkk, bahwa orang tua memiliki peran penting dalam 

pemanfaatan gawai untuk membentuk karakter anak sejak dini dengan teknik 

hypno parenting yang menekankan pada komunikasi antara orang tua dan 

anak untuk menciptakan pembiasaan yang dapat membentuk karakter anak.
29

 

Wahyu Kusumaningtyas, dkk, juga ambil peran dalam penelitian 

model pengasuhan yakni gestalt-propethic. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

adanya signifikansi gestalt-prophetic (G-Pro) pada peningkatan kesadaran 

orang tua pada metode pengasuhan untuk anak usia dini kasus kecanduan 

gawai. Dan juga pekerjaan orang tua mempengaruhi efektifitas pendekatan G-

pro dalam mengembangkan pengasuhan atau kecanduan gawai pada anak usia 

dini, serta latar belakang pendidikan orang tua memengaruhi efektifitas 

pendekatan G-pro dalam menetapkan polaasuh dalam kecanduan gawai anak 

usia dini.
30

 

Ketiga, peran lembaga atau komunitas pengasuhan anak. Penelitian 

Tracy todd menjelaskan bahwa kelas pengasuhan untuk orang tua pada 

remaja eskalatif dan situasi keluarga. Penekanan pada kelas ini adalah 

berfokus pada solusi dan juga konsep strategi terapi. Hasilnya menunjukkan 

                                                 
28

 Pratiwi Utami dan Ali Mubarak, ―Model Pengasuhan Anak Terkait Penggunaan 

Internet Di Asia,‖ Prosiding Nasional Psikologi 2 (2018). 
29

 I Ketut Sudarsana dkk., ―The Utilization of Gadgets in Instilling Character of Children 

Using Hypno Parenting,‖ International Conference on Advance and Scientific Innovation (ICASI), 

(2019). 
30

 Wahyu Kusumaningtyas, ―Gestalt-Prophetic: The Parenting Method for Early 

Childhood with Gadgets Addiction,‖ Islamic Guidance and Counseling Journal2, 2019. 
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bahwa kelas ini dapat mengurangi masalah pada keluarga beresiko 

tinggi.
31

Sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Fernanda, Bustaman, dan Yahya menjelaskan terkait sebuah 

proses konseling dengan media daring dalam sebuah lembaga yakni 

Wonderful Family yang didirikan oleh Cahyadi Takariawan. Media tersebut 

digunakan untuk melakukan kegiatan preventif atau kuratif terkait dengan 

keluarga, pernikahan, dan parenting.
32

 

Dari beberapa penelitian diatas terlihat bahwa penelitian terkait 

parenting atau pengasuhan anak sudah banyak dilakukan, namun yang 

memiliki fokus pada sebuah lembaga pengasuhan dan berfokus pada 

pengokohan keluarga belum banyak sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

sebuah lembaga yang fokus memberikan materi seputar keluarga dan 

parenting untuk menciptakkan ketahanan keluarga. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Ketahanan Keluarga 

Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik 

dari sisi input, proses, maupun output/outcome bahkan dampak dari 

output/outcome yang dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan 

daya juang keluarga (coping strategies) dalam menyesuaikan dengan 

lingkungan di sekitarnya.
33

 Konsep awal resiliensi/ketahanan keluarga 

                                                 
31

 Tracy Todd, ―Solution Focused Strategic Parenting of Challenging Teens: A Class for 

Parents,‖ Family Relations 49, (2000). 
32

 Tyo Fernanda, Nurbaity Bustamam, dan Martunis Yahya, ―Konseling Keluarga Islami 

Online Wonderful Family,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling 5 (2020), 14-24. 
33

 Herien Puspitawati, Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan 

Keluarga (Bogor: IPB Press, 2015). 
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dikembangkan berdasarkan paradigma salutogenesis oleh Antonovsky 

pada tahun 1988 yang menyebutkan bahwa stresor merupakan bagian dari 

eksistensi manusia, dan keberhasilan koping penting untukkesehatan.
34

 

ketahanan diasosiasikan dengan salutogenesis yang berorientasi pada 

kesehatan psikologis.
35

 

Perspektif ini lebih mementingkan faktor yang berkontribusi pada 

keberfungsian sehat dalam keluarga karena keluarga dipandang memiliki 

kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. ketahanan keluarga 

merupakan kombinasi karakteristik individu, pola hubungan dan interaksi 

antar anggota dalam keluarga sehingga resiliensi terbentuk dari relasi yang 

kuat dan positif dalam keluarga (Patterson, 2002; Walsh, 2006; Greef & 

Human, 2013).
36

 Resiliensi keluarga berkembang dengan menempatkan 

keluarga sebagai unit fungsional yang menjadi sumber bagi anggota 

keluarga untuk menjadi resilien.
37

 

Konsep resiliensi keluarga di Indonesia biasa disebut dengan 

ketahanan keluarga. Penjelasan ketahanan keluarga dirangkum sebaga 

berikut: Keluarga diamahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 

TentangPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:
38

 

                                                 
34

 Marty Mawarpury dan Mirza, ―Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi,‖ 

Jurnal Psikoislamedia 2 (2017), 96-106.  
35

 Hawley D. R dan DeHaan L, ―Toward a definition of family resilience: Integrating life-

span and family perspectives,‖ Family Process 35 (2004), 283-298.  
36

 Ibid.  
37

 Froma Walsh, ―Family .Resilience: A Framework for Clinical Practice,‖ Family 

Process 42 (2003).  
38

 Puspitawati, Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga. 
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a. Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa 

aman, tenteram danharapan masa depan yang lebih baik dalam 

mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.   

b. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 

perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, 

memiliki jumlah anakyang ideal, berwawasan ke depan, 

bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa.  

c. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga 

dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk 

mencapai keluarga sejahtera.  

d. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang 

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan 

fisik materil gunahidup mandiri dan mengembangkan diri dan 

keluarganya untuk hidup harmonisdalam meningkatkan kesejahteraan 

dan kebahagiaan lahir dan batin.  

e. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 

keluarga, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, 

sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non fisik, 

kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas.  
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Selain itu, dalam UU Nomor 10/1992 ketahanan keluarga diartikan 

sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan 

ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis 

mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan 

keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan 

kesejahteraan lahir dan batin.
39

 

Walsh mengidentifikasi sembilan proses kunci dalam ketahanan 

keluarga dan mengaturnya secara konseptual dalam tiga domain fungsi 

keluarga: sistem kepercayaan keluarga, proses organisasi, dan proses 

pemecahan masalah komunikasi. Kesembilan proses kunci tersebut saling 

interaktif dan sinergis, di dalam dan lintas domain.
40

 

Pertama, sistem kepercayaan atau belief system. Merupakan inti 

dari semua fungsi keluarga dan merupakan kekuatan yang kuat dalam 

ketahanan. Sistem kepercayaan secara luas mencakup nilai, keyakinan, 

sikap, bias, dan asumsi, yang bersatu membentuk seperangkat premis dasar 

yang memicu respon emosional, menginformasikan keputusan, dan 

memandu tindakan. Dalam sistem kepercayaan terdapat tiga komponen 

yang mencakup didalamnya, yakni memaknai kesulitan atau making 

meaning of adversity, pandangan positif atau positive outlook, dan 

transendensi dan spiritualitas.  

Kedua, proses organisasi atau organizational processes. Pola 

organisasi keluarga dipelihara oleh norma eksternal dan internal, 
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dipengaruhi oleh sistem kepercayaan budaya dan keluarga. Pola juga 

didasarkan pada harapan bersama dalam keluarga tertentu dan bertahan 

karena kebiasaan, preferensi pribadi, akomodasi bersama, atau efektivitas 

fungsional. Untuk menangani krisis secara efektif atau kesulitan yang terus 

berlangsung, keluarga harus memobilisasi dan mengatur sumber daya 

mereka, menahan tekanan, dan mengatur ulang agar sesuai dengan kondisi 

yang berubah. Terdapat tiga komponen dalam proses organisasi keluarga 

yakni, fleksibilitas, keterhubungan atau saling terhubung, dan 

memobilisasi sumber daya sosial dan ekonomi.
41

 

Ketiga, proses komunikasi atau communication processes. 

Komunikasi yang baik memfasilitasi semua aspek fungsi keluarga dan 

ketahanan. Tantangan yang semakin komplek dalam kehidupan keluarga 

kontemporer ini membuat komunikasi semakin penting. Pada saat kritis, 

transisi yang menganggu, atau stres yang berkepanjangan, komunikasi 

lebih mungkin menjadi tidak baik, dan ini adalah pada saat yang paling 

penting. Setiap komunikasi memiliki aspek "isi", menyampaikan fakta, 

pendapat, atau perasaan, dan aspek "hubungan", yang mendefinisikan, 

menegaskan, atau menantang sifat hubungan. Dalam proses komunikasi 

terdapat tiga komponen yakni, kejelasan atau clarity, membuka ekspresi 

emosional, dan Pemecahan masalah kolaboratif.
42
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Bagan 1.1: Key processes in family resilience 

Selain dari penjelasan diatas terdapat pula tujuan pembentukan 

keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan 

ketahanan keluarga seperti (Hughes & Hughes 1995):
43

 

Pertama, menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara 

memaafkan,dan yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan 

mengembangkan keturunan; Berpikir positif, fokus pada sesuatu yang 

bersifat baik; dan menjalankan system kekeluargaan berdasarkan 

keturunan garis ayah. Kedua, meningkatkan sikap positif dengan 

keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan 

fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak. Ketiga, menyesuaikan 

sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara 

berterima kasih, spiritual.  
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Keempat, meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling 

menyukai dan bahagia apabila bersama. Adapun landasan dari afeksi 

keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling menyayangi suami 

istri. Kelima, cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan 

membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas 

komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), 

liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan 

pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi. Keenam, 

mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan 

rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur. 

Ketujuh, meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara 

menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku 

baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik. 

Kaitannya ketiga kunci proses dalam ketahanan keluarga tersebut 

dalam penelitian ini adalah sebagai alat menganalisis data penting dari 

lapangan berupa hasil wawancara dari informan baik pendiri dan juga 

peserta sekolah ibu, khususnya pada peserta kelas ibu muda. Secara 

spesifik ketiga kunci tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk 

melihat apakah pelaksanaan program sekolah ibu khususnya kelas ibu 

muda dapat memberikan dampak terhadap keluarga para peserta sehingga 

mampu memberikan pengasuhan yang sesuai dan membangun keluarga 

yang kokoh atau ketahanan keluarga. 
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2. Pendidikan Sekolah Ibu 

Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran.
44

 Dengan demikian sekolah 

adalah lembaga yang dirancang khusus untuk pengajaran para murid 

(siswa) yang pada dasarnya sebagai sarana untuk melaksanakan 

pendidikan dan terdapat proses pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran di sekolah melibatkan komponen yang 

saling berkaitan diantaranya adalah tujuan, materi, metode, sumber belajar, 

media pembelajaran, interaksi belajar mengajar, evaluasi hasil belajar, 

siswa dan komponen guru yang kesemuanya dapat mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya pembelajaran. Pembelajaran di sekolah, siswa mendapat 

pengaruh dari beranekaragam aspek yang terdapat dalam situasi kelas, 

diantaranya: mereka belajar banyak dari para pengajar, buku-buku, dari 

sesama teman dan sebagian dari yang mereka pelajari bisa diukur dengan 

amat teliti seperti kadar pengetahuan dan keterampilan, sementara 

sebagian yang lain berwujud perubahan yang tidak kentara namun dinamis 

seperti, sikap, perilaku sosial dan berbagai reaksi lainnya.
45

 

Sekolah, dalam perannya diharapkan mampu membentuk karakter 

masyarakat yang lebih kritis dan memiliki keterampilan yang lebih 

berkembang. Maka dalam studi penelitian ini akan berfokus pada sekolah 

nonformal yaitu sekolah ibu dan dalam hal ini berfokus pada kelas ibu 

muda. Proses pembelajaran dalam kelas ibu muda adalah ibu yang sedang 
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mencari cara terbaik dalam pengasuhan anak terutama menurut Islam 

berikut dengan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Dan juga 

memahami cara memahami pasangan sekaligus mengharmoniskan rumah 

tangga. 

Menurut Malcolm Knowles dalam teori andragoginya, bahwa 

belajar merupakan suatu proses internal, yaitu pendidikan merupakan 

proses intelektual pentransmissian (penjalaran) informasi yang bermuara 

pada wadah penyimpanan akal (mind), dan secara psikologi belajar adalah 

penemuan kebutuhan dan perjuangan mencapai cita-cita peserta belajar. 

Malcolm Knowles dengan teori andragoginya mengembangkan empat 

pokok asumsi belajar yaitu:
46

 

Pertama, konsep diri; bahwa orang dewasa membutuhkan 

kebebasan yang lebih bersifat mengarahkan diri. Asumsinya, bahwa 

kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan 

total (masa bayi) menuju ke pengembangan diri sehingga mampu untuk 

mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri, dengan kata lain bahwa secara 

umum orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri (bahwa orang dewasa 

(ibu) dapat belajar yang berkurang hanya kecepatan belajar). 

Kedua, pengalaman; orang dewasa mengumpulkan pengalaman 

yang makin luas dan menjadi sumber daya yang kaya dalam kegiatan 

belajar. Asumsinya dalam perjalanannya, seorang individu (siswa) 

mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman kehidupan, dimana 
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hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang demikian 

kaya, dan pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar 

yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Dengan 

demikian, dalam pembelajaran orang dewasa menjadi lebih 

mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. 

Ketiga, kesiapan untuk belajar: orang dewasa ingin mempelajari 

bidang masalah yang dihadapi dan dianggap relevan. Asumsinya orang 

dewasa (siswa/ibu) belajar siap sesuatu karena tingkat perkembangan 

mereka yang harus menghadapi dalam peranan sebagai orangtua. 

Keempat, orientasi ke arah kegiatan belajar: orientasi orang dewasa 

berpusat pada masalah. Asumsinya, orang dewasa memiliki 

kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan 

permasalahan yang dihadapi (problem centered orientation). Belajar bagi 

orang dewasa merupakan salah satu cara dalam menghadapi permasalahan 

dan juga tantangan dalam kehidupan keseharian. Terutama dalam 

penelitian ini tertuju pada sosok orang dewasa yaitu ibu, karena sangat 

berkaitan dengan peran dan tugas sebagai seorang ibu. Belajar juga lebih 

bersifat untuk dapat digunakan dalam waktu segera atau pada waktu 

selanjutnya. 

3. Pengasuhan Anak atau Parenting 

Berbicara tentang pendidikan sekolah ibu, maka erat kaitannya 

dengan pembahasan tentang parenting atau pengasuhan anak. Karena 

pengasuhan anak merupakan salah satu peran dan tugas ibu dalam 
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keluarga. Parenting adalah sistem pendidikan yang diterapkan oleh orang 

tua kepada anak-anak mereka.
47

 Menurut Baumrind (1966), pengasuhan 

anak diklasifikasikan menjadi tiga jenis. 

Pertama, gaya pengasuhan otoriter (orang tua yang mengatur anak-

anak sesuai dengan standar perilaku yang ditentukan oleh orang tua). 

Kedua, pengasuhan yang berwibawa (orang tua yang demokratis dan 

fleksibel). Ketiga, pengasuhan yang permisif (orang tua yang tidak 

berdaya) , akseptor, dan cenderung tidak punya tuntutan perilaku terhadap 

anak-anak). Paradigma Baumrind diperluas oleh Maccoby dan Martin 

(1983) dan menghasilkan gaya pengasuhan keempat, sebagai pengasuhan 

yang lalai (responsif rendah/permintaan rendah).
48

 

Dalam menggambarkan gaya pengasuhan, Hasanah, Zamroni, 

Dardiri, dan Supardi, mendefinisikan tiga tema utama pada gaya 

pengasuhan. Pertama, ‗The Goals: The existence of clear family education 

goals‟, tujuan: adanya tujuan pendidikan keluarga yang jelas. Kedua, The 

Values: There are strong values that are instilled since childhood, nilai-

nilai: ada nilai-nilai kuat yang ditanamkan sejak kecil. Ketiga, The 

Strategy: Fostering culture in the family, strategi: Menumbuhkan budaya 

dalam keluarga.
49
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui program kegiatan sekolah 

ibu Yogyakarta (SIY) khususnya kelas ibu muda yang diadakan oleh 

Wonderfull Family Institute, serta transformasi yang dialami oleh peserta 

dalam proses pembelajaran. Penulisan tesisi ini berawal dari ketertarikan 

penulis dalam kajian parenting atau pengasuhan anak. Semakin 

berkembangnya zaman semakin besar juga tantangan untuk para orang tua. 

Dan pada era digital ini, tantangan yang dialami oleh para orang tua semakin 

besar terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan gawai. Bahkan sudah 

banyak kasus yang terjadi kepada anak-anak akibat dari pemakaian gawai 

yang berlebihan. Selain itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana 

dampak yang diakibatkan dari adanya sekolah-sekolah parenting yang mulai 

marak. 

Dalam upaya  penyelesaian penulisan tesis ini, penulis melakukan 

penelitian sejak Maret 2020 sampai Oktober 2020.Adapun jenis penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, yakni 

menggambarkan dan menafsirkan fokus penelitian yang ada di Sekolah Ibu 

Yogyakarta khususnya kelas ibu muda yang dinaungi oleh Wonderfull Family 

Institute. 

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan 
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dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
50

 

Data-data yang dikumpulkan oleh penulis didapat dari beberapa langkah, 

yakni wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian penulis.  

Sekolah ibu Yogyakarta (SIY) khususnya kelas ibu muda ini 

dilakukan selama 10 kali pertemuan belajar mengajar, satu kali kunjungan ke 

rumah kreatif, satu kali seminar, dan satu kali wisuda. Namun karena 

pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan dari rumah, 

maka pada SIY angkatan empat ini hanya berkesempatan melaksanakan 

pembelajaran tatap muka sebanyak empat kali. Sisanya, seperti pembelajaran 

selanjutnya sebanyak 6 kali dilakukan lewat daring. Begitu pula seminar dan 

wisuda yang dilakukan secara daring. 

Pengamatan langsung atau observasi yang dilakukan oleh penulis 

sebanyak empat kali dengan observasi awal dilakukan pada Maret 2020. Pada 

saat melakukan observasi, penulis mengamati jalannya kelas sekaligus sarana 

prasaran yang tersedia. Dan pengamatan pada kelas selanjutnya penulis 

lakukan lewat whattsApp grup yang disediakan oleh SIY. 

Selain dari observasi, penulis juga melakukan wawancara kepada 

beberapa informan. Diantaranya adalah bu Ida Nur Laila selaku direktur WFI 

dan delapan peserta SIY kelas ibu muda, dalam penyebutan nama informan 

sebagai peserta penulis menggunakan nama samaran. Dari lima belas peserta 
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kelas ibu muda, yang bersedia dan merespon ketika penulis wawancara via 

daring hanya delapan orang peserta. Seperti yang penulis katakan diatas 

bahwa setengah perjalanan SIY angkatan empat ini memiliki tantangan dalam 

menjalankan programnya yakni adanya pandemi Covid-19 yang hampir 

dialami oleh seluruh dunia.Delapan peserta yang merespon dan bersedia 

melakukan wawancara diantaranya adalah bunda AK, bunda HK, bunda WN, 

bunda NA, bunda TS, bunda EM, bunda AN, dan bunda ND. 

Wawancara pertama penulis lakukan pada bulan Maret 2020 kepada 

bu Ida selaku direktur WFI. Dalam wawancara tersebut membahas mengenai 

sejarah terbentuknya SIY dan juga pelaksanaan program SIY. Wawancara 

pertama dengan bu Ida masih berkesempatan tatap muka atau secara langsung 

karena pada saat itu pandemi belum terlalu mengkhawatirkan dan 

pembelajaran tatap muka kelas ibu muda masih berlangsung. Namun pada 

wawancara kedua harus menggunakan media handphone dengan metode 

daring dikarenakan pandemi. Dan pada wawancara selanjutnya yang penulis 

lakukan pada delapan peserta melalui media handphone atau daring. 

Seluruh data wawancara yang penulis dapatkan dari informan 

termasuk dalam kategori data primer. Sedangkan sebagai data pendukung 

atau data sekunder adalah data-data yang berasal dari admin SIY dan studi 

dokumentasi yang penulis lakukan. Kemudian data-data yang terkumpul baik 

primer maupun sekunder, dianalisis dan diuji keabsahannya. Analisis data 

yang penulis lakukan dimulai dari pengorganisasian data yang didapat baik 

data primer maupun sekunder, kemudian dibentuk menjadi beberpaa kategori 
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yang berfungsi untuk menjelaskna program kegiatan SIY khususnya kelas ibu 

muda. 

Secara lebih rinci, langkah-langkah analisis data yang dilakukan 

penulis merujuk pada model analisi Wardi Bachtiar. Langkah-langkah 

tersebut yakni mengumpulkan data, baik dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan. Kemudian, mengklarifikasi atau memilah 

data penting dan tidak penting. Lalu melakukan telaah pada data yang telah 

terkumpul, diedit, serta disajiakan dengan deskripsi secara verbal dan 

diberikan uraian atau penjelasan berdasarkan pemikiran yang logis. Dan juga 

penulis menyertakan argumentasi yang dimiliki, baru kemudian melakukan 

verifikasi dan memberikan kesimpulan. 

Selanjutnya, untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah 

suatu teknik memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengecekan dan 

melihat kerelevanan terhadap data yang telah didapatkan, mulai dari data 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyajian tulisan dalam penelitian ini, terbagi menjadi lima bagian 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini merupakan gambaran secara 

umum dan menyeluruh terkait dengan kerangka penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Penulis menguraikan menjadi bagian diantaranya: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 
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kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II berisi tentang bagaimana perkembangan Sekolah Ibu 

Yogyakarta berawal dari bawah naungan Jogja Family Center sampai pada 

Wonderfull Family Institute. Kemudian siapa tokoh yang mendirikan SIY, 

yang memiliki kepedulain terhadap ketahanan keluarga. 

Bab III berisi tentang sekolah ibu Yogyakarta yang akan penulis 

jelaskan secara lebih rinci. Sekaligus tentang kurikulum yang diberikan SIY 

kepada peserta. Dan uraian terkait peserta yang mengikuti kelas ibu mudah 

yang bersedia untuk diwawancara. 

Bab IV membahas tentang transformasi yang dialamai oleh peserta 

kelas ibu muda. Kemudian beberapa tema yang dijelaskan diantaranya yang 

berkaitan dengan tujuan para peserta untuk mengikuti SIY, pendapat peserta 

tentang SIY, perubahan pada pola pengasuhan anak, dan perubahan pada 

hubungan dengan suami. 

Bab V berisi kesimpulan penelitian secara keseluruhan dari bab-bab 

sebelumnya, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah penulis sampaikan 

di bab pertama. Selain itu, bab terakhir ini berisi tentang saran dari penulis 

kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang topik terkait. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah tentang kelas ibu muda 

Sekolah Ibu Yogyakarta adalah bagaimana kelas ibu muda dilakukan, 

bagaimana transformasi yang dialami oleh para peserta kelas ibu muda, serta 

mengapa para ibu memilih dan tertarik dengan Sekolah Ibu Yogyakarta. 

Dengan berdasarkan data yang didapat dan temuan selama penelitian oleh 

penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagaimana 

penjelasan berikut; 

Berdasarkan data yang diperoleh, SIY berdiri dengan pengokohan 

keluarga sebagai tujuan utamanya. Memiliki perjalanan panjang dalam 

memperbaiki dan berbenah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat. Berawal di bawah naungan JFC hingga ke WFI, karena dalam 

WFI sistem dan pengelolaan program yang lebih baik. Dalam perjalanannya 

SIY pun terus berkembang hingga pada saat penelitian ini SIY sudah 

memiliki empat angkatan, dan  pada angkatan keempat ini SIY terbagi 

menjadi dua kelas yakni kelas calon ibu dan kelas ibu muda. Dalam penelitian 

ini penulis fokus kepada kelas ibu muda yang telah berkeluarga dan memiliki 

anak. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan tak bisa lepas dari dua tokoh 

pendiri yang sangat berpengaruh dalam perjalanan SIY yakni pak Cah dan bu 

Ida. Keduanya memiliki minat yang sangat besar di dunia keluarga dan 

parentingwalaupun keduanya berlatarbelakang pendidikan farmasi. Minat dan 
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keseriusan kedua dalam dunia keluarga dan parenting, ditunjukkan lewat 

tulisan-tulisan baik berupa buku maupun yang tersebar di media sosial.  

Akibat evaluasi yang terus dilakukan pada akhirnya SIY terbagi 

menjadi dua kelas yakni kelas calon ibu dan kelas ibu muda, pada penelitian 

ini penulsi fokus pada kelas ibu muda. Dalam kelas ibu muda program atau 

aktifitas yang dilakukan oleh para peserta yaknimengikuti sepuluh materi 

dalam kelas namun karena pandemi Covid-19 harus diteruskan dengan kelas 

online selama empat kali pertemuan dan hal tersebut tidak mengurangi 

antusias peserta dalam mengikuti setiap pertemuan dalam kelas online.Selain 

pertemuan dalam kelas adapula kunjungan ke Rumah Asa, dimana di rumah 

tersebut peserta diajarkan untuk membuat ecoprint dengan teknik pounding. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya para peserta terinspirasi bahwa 

seorang ibu juga bisa berkarya dari rumah dan dari hal-hal yang ada 

disekeliling. 

Baik program maupun aktifitas yang dilakukan peserta mampu 

memberikan dampak dalam keluarga mereka. Dampak tersebut terlihat bahwa 

terjadinya transformasi atau  perubahan yang dialami oleh peserta, perubahan 

tersebut menyentuh pada dua hal yakin pada pola pengasuhan anak dan 

hubungan dengan suami. Pertama, pada pola pengasuhan anak, banyak 

perubahan yang dialami oleh peserta atau ibu dalam pengasuhan anak. 

Bertambahnya kemampuan seorang ibu dalam mengatur anaknya untuk 

menjadi anak yang lebih baik, salah satunya adalah skill toliet training yang 

mampu langsung dipraktikkan oleh ibu kepada anaknya dan kelekatan yang 
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dilakukan ibu dengan cara membcakan buku. Selain itu pula beberapa dari 

peserta merasa bahwa lebih mampu mengatur atau meredam emosinya ketika 

sedang berhadapan dengan anak sehingga tidak meninggalkan bekas luka 

pada hati si anak. Para ibu lebih mampu memahami tumbuh kembang si anak, 

dan juga menjadi lebih perhatian. 

Kedua, hubungan dengan suami. Hal yang paling terasa dalam 

hubungan dengan suami adalah dalam hal komunikasi. Para peserta merasa 

bahwa dengan materi-materi yang disampaikan dalam kelas ibu muda cukup 

berpengaruh dalam berkomunikasi dengan suami baik dalam menyelesaikan 

masalah maupun dalam berdiskusi perihal anak dan rumah tangga. Selain 

komunikasi, para peserta juga mengaku menjadi saling tahu apa bahasa cinta 

yang dimiliki masing-masing sehingga mereka merasa bahwa hubungannya 

menjadi semakin harmonis. 

Selaras dengan identifikasi yang dilakukan oleh Walsh bahwa dalam 

ketahanan keluarga terdapat tiga domain fungsi keluarga. Dalam transformasi 

yang terjadi setelah mengikuti kelas ibu muda, dan berdampak pada anak dan 

suami merupakan sebuah perubahan yang positif. Adanya sistem 

kepercayaan, yang didalamnya termasuk nilai, sikap, kepercayan, asumsi 

untuk membentuk sebuah respon emosional dan menjadikan antara suami dan 

istri lebih berpandangan positif serta menjadi lebih spiritual. 

Kemudian, dalam proses organisasi keluarga juga semakin baik. 

Dalam pembagian tugas contohnya, ketika sang ibu pergi belajar di kelas ibu 

muda maka tugas ayah yang akan menjaga anak-anaknya di rumah. Dan surat 
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persetujuan suami yang diwajibkan kepada para peserta adalah sebuah tanda 

bahwa supaya adanya saling keterhubungan dan terjadi fleksibilitas terhadap 

peran individu dalam keluarga. Selain itu, hal yang paling penting adalah 

proses komunikasi yang semakin baik. Terlihat dari ungkapan para peserta 

kelas ibu muda yang menyatakan bahwa lebih memahami keinginan sang 

anak. Hal ini penting untuk pengasuhan anak yang sesuai. Adapula proses 

komunikasi yang baik antara suami dan istri, yang menjadikan adanya saling 

pengertian sampai pada akhirnya melahirkan saling terbuka terhadap perasaan 

satu sama lain, selain itu juga lebih terbuka untuk saling mendiskusikan 

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. 

Selain dari aspek-aspek tersebut, satu hal yang menjadi daya tarik bagi 

para peserta untuk memilih SIY sebagai tempat untuk belajar menjadi 

seorang ibu yang lebih baik adalah adanya nilai-nilai keislaman yang kental 

dalam proses pembelajaran. Bahwa dalam setiap materi pembelajaran 

terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya, bagaimana para dosen 

mampu memberikan keselarasan antara materi yang diberikan dengan 

perintah Islam baik dalam mendidik anak maupun hubunganya dengan suami. 

Dengan nilai-niali Islam yang diajarkan tersebut membuka dan menambah 

pengetahuan peserta bahwa pada dasarnya Islam telah mengatur kehidupan di 

dunia ini dengan sangat baik, terlebih dalam menghadapi era digital sangat 

diperlukan pengetahuan keislaman dan spiritualitas yang baik. 

Dengan demikian, esensi dari program parenting kelas ibu muda SIY 

menjadi hal yang penting dalam menciptakan ketahanan keluarga. Dapat 
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dikatakan bahwa dengan adanya program parenting SIY ini mampu 

memberikan transformasi yang baik bagi para peserta dalam membentuk dan 

meningkatkan kualitas hidup berkeluarga. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan bahwa 

program parenting SIY ini sangat penting untuk terus dijalankan. Karena 

meski keluarga adalah komponen terkecil dalam negara namun menjadi 

bagian yang paling penting. Semua berawal dari keluarga, ketika keluarga 

koko maka kehidupan masyarakatnya pun juga akan baik. Dan selalu 

dibutuhkan lembaga-lembaga yang membuka lebar pintunya dalam 

menghadapi permasalahan keluarga atau bahkan pembekalan untuk membina 

keluarga. 

Kemudian, rekomendasi untuk kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah 

Ibu Yogyakarta, penulis mengharapkan adanya lebih banyak praktik dalam 

pembelajarannya. Karena ketika praktik, selain para peserta menjadi lebih 

aktif juga materi yang disampaikan akan semakin mudah diingat. Dengan 

begitu hal-hal yang sudah dijelaskan dan dipraktikkan ketika pembelajaran 

bisa langsung dipraktikkan ketika di rumah. 

Demikian akhirnya, penulismenyadari bahwa tesis ini masih terbatas 

dan banyak kekurangan, karena hanya membahas dan mengulik latar 

belakang, pelaksanaan dan transformasi yang dialami oleh peserta kelas ibu 

muda SIY. Penulis sangat mengharapkan beberapa hal yang belum tersentuh 

dalam tesis ini bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Penelitia selanjutnya 



98 

 

 

dapat meneliti bagaimana kelas calon ibu dalam pelaksanaannya dan 

mengapa hal itu penting untuk diikuti oleh perempuan yang bahkan belum 

menikah. Bisa juga meneliti peran dari keberadaan sekolah ayah dalam 

keluarga. Hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam menambah khazanah 

keilmuan terkait parenting ataupun keluarga. 
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