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ABSTRAK  

Wibowo, Devi Vionitta, Positive Parenting Anak Usia Dini Perspektif Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan, Tesis, Program Magister (S2) Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2021. Pembimbing: Dr. H. Sumedi, M.Ag. 

 

Pendidikan di era pandemi covid-19 memiliki berbagai tantangan salah 

satunya adalah parenting. Adanya hal ini maka, peran orangtua sebagai garda 

depan dalam mendidik anak seperti figur guru di sekolah. Kondisi ini 

membutuhkan pendidikan positif dalam kepengasuhan anak agar dapat 

membimbing dan mengajar anak dari rumah. Sebuah teori pendidikan anak milik 

Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan mengenai positive parenting 

dapat dikaji dengan menggunakan kajian pustaka agar dapat memahami konsep, 

komparasi, maupun implikasi pendidikan positif dalam positive parenting bagi 

pendidikan anak usia dini.  

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan penggunaan data primer 

Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam milik Abdullah Nashih Ulwan, dan buku 

Pendidikan serta Manusia Merdeka milik Ki Hajar Dewantara. Data sekunder 

didapat dari beberapa sumber literatur dari buku, jurnal, maupun kitab yang 

membahas mengenai positive parenting anak usia dini.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya konsep dan komparasi dari 

keduanya. Jika konsep positive parenting Ki Hajar Dewantara memiliki makna 

pola pengasuhan dalam pendidikan yang didasari oleh rasa kasih sayang dari alam 

keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui panutan, bimbingan, dan pengajaran 

geveolige period agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika konsep 

Abdullah Nashih Ulwan dalam positive parenting dapat bermakna pola 

pengasuhan yang didasari oleh rasa kasih sayang dari pendidikan keluarga, 

sekolah dan masjid dengan penggunaan metode pembelajaran yang cocok agar 

dapat menjadikan anak yang berakhlak dan beriman dengan ajaran keIslaman. 

Strategi yang digunakan berupa stimulasi tumbuh kembang berdasarkan akidah 

dan akhlak, kesehatan jasmani, pengajaran intelektual, hingga stimulasi sosial 

emosional. Meskipun keduanya mengimplementasikan strategi yang berbeda, 

namun sistem dan tujuannya sama, yaitu menerapkan kasih sayang dalam 

parenting anak usia dini. Positive parenting dalam pendidikan positif berimplikasi 

terhadap pendidikan karakter dalam kurikulum PAUD dan gerakan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter) agar dapat menjadikan anak berkarakter 

sebagaimana diterapkannya konsep positive parenting perspektif Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan. 

 

Kata Kunci: Positive Parenting, Anak Usia Dini, Ki Hajar Dewantara, Abdullah 

Nashih Ulwan 
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ABSTRACT 

Wibowo, Devi Vionitta. Positive Parenting For Early Childhood perspective Ki 

Hajar Dewantara and Abdullah Nashih Ulwan, Thesis, Master Program (S2), 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training at the State Islamic University of Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2021. Advitor: Dr. H. Sumedi, M.Ag. 

 

Education in the era covid-19 pandemic has various challenges, one of 

which is parenting. With this, the role of parents as the vanguard in educating 

children is like a teacher figure at school. This condition requires positive 

education in parenting in order to guide and teach children from home. A theory 

of child education belonging to Ki Hajar Dewantara and Abdullah Nashih Ulwan 

regarding positive parenting can be studied using a literature review so that it can 

be analyzed based on concepts and comparative studies of positive parenting for 

early childhood from two different perspectives. 

This type of research is a literature review using the primary data of 

Abdullah Nashih Ulwan's Book of Tarbiyatul Aulad Fil Islam, and Ki Hajar 

Dewantara's book Education and Independent Humans. Secondary data were 

obtained from several literature sources from books, journals, and books that 

discuss positive parenting for early childhood. 

The results of the study state that there is a concept and a comparison of  

positive parenting Ki Hajar Dewantara has the meaning of parenting in education 

which is based on affection from the family, school, and community through role 

models, guidance, and teaching of the geveolige period in order to grow and 

develop properly. If Abdullah Nashih Ulwan's concept in positive parenting can 

based on affection from family education, schools and mosques with the use of 

suitable learning methods in order to make children who have character and 

believe in Islamic teachings. The strategy used is in the form of stimulation of 

growth and development based on faith and morals, physical health, intellectual 

teaching, to social emotional stimulation. Although both implement different 

strategies, the system and the goal are the same, namely applying love in early 

childhood parenting. Positive parenting in positive education has implications for 

character education in the PAUD curriculum and the PPK (Strengthening 

Character Education) movement in order to make children have character as 

applied to the concept of positive parenting from the perspective of Ki Hajar 

Dewantara and Abdullah Nashih Ulwan 

 

Keywords: Positive Parenting, Early Childhood, Ki Hajar Dewantara, Abdullah 

Nashih Ulwan 
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MOTTO  

 

 

 

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 

memberi pelajaran kepadanya, “ Wahai anakku.. janganlh engkau menyekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah adalah benar-benar kezaliman 

yang besar.” ( QS. Luqman: 13).
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Muslish Muhammad Hanafi, Al-Qur’an Dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 593  
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Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT untuk segala rahmat 

dan kelancaran yang diberikan bagi penulis sehingga dapat menjadikan Tesis ini 

sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister S2 Program Studi 

Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Kedua kalinya, penulis memberikan sholawat dan salam kepada 

junjungan besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad saw yang telah memberikan 

syafaat dunia maupun akhirat. Penulis selalu bersyukur dan berterimakasih kepada 

beberapa pihak dari akademik,  keluarga, saudara, kawan seperjuangan atas 

arahan, bimbingan, semangat untuk menyelesaikan karya tulis Ilmiah yang 
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dosen, peneliti, pendidik, dan orangtua agar dapat menelaah dan mengetahui 

teknik positive parenting dari pandangan keilmuan yang berbeda, yaitu pandangan 

umum dan pandangan Islami. Penulis berharap dengan adanya hal ini maka, dapat 

menumbuhkan semangat untuk para akademisi agar terus berkarya dan meneliti 

mengenai pendidikan bagi anak usia dini. Adapun penulis mengucapakan 

terimakasih kepada:  

1. Prof. Dr Phil Al Makin, MA sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, serta ibu 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di era pandemi covid-19 memiliki berbagai tantangan salah 

satunya adalah parenting. Adanya hal ini, maka Agus Sartono selaku Kemenko 

PMK menyatakan bahwa seluruh individu harus menjadi guru, baik dari 

kalangan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendapat ini digagas dari konsep 

3N oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Niteni, Nirokke, dan Nambahi, yang 

artinya mengamati, meniru, dan menambahkan. Gagasan ini dapat dijadikan 

saran dan masukan sebagai bekal pendidik untuk menghadapi tantangan 

pendidikan di era pandemi covid-19.
1
 

Tantangan terbesar orangtua terhadap dunia parenting saat pandemi 

covid-19 ini adalah figur orangtua sebagai garda depan dalam mendidik anak 

seperti figur guru di sekolah. Menurut penuturan Prita dalam acara webinar 

keparentingan yang membahas mengenai „Tantangan Orangtua Indonesia 

Selama Masa Pandemi Covid-19‟ adalah sulitnya orangtua menjadi figur guru 

bagi anak dari rumah. Orangtua harus bisa membagi waktu antara kerja dan 

mengajar anak di rumah. Orangtua harus bisa menguasai ilmu pendidikan anak 

agar dapat membimbingnya dalam mengerjakan tugas dari rumah, dan 

orangtua harus bisa menjadi figur karakter yang baik agar dapat 

                                                           
1
 Kemenko, “Tantangan Pendidikan Di Masa Pandemi, Semua Orang Harus Jadi Guru,” 

kemenkopmk.go.id, 2020, kemenkopmk.go.id/tantangan-pendidikan-di-masa-pandemi-semua-

orang-harus-jadi-guru. 
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mengembangkan bakat, intelektual, imajinasi, jasmani, maupun ilmu 

keagamaan bagi anak.
2
 

Beberapa tantangan tersebut harus ada dinamika yang efektif, efesien dan 

eksistensi dari orangtua dalam mengasuh anak di rumah. Hal ini bertujuan agar 

tidak menimbulkan problem terkait pendidikan anak, terkhusus pendidikan 

anak usia dini yang memerlukan berbagai stimulasi tumbuh kembang anak. 

Sebagai contoh kasus problematika terkait kesehatan jasmani yang kian 

menurun dan menimbulkan banyaknya angka kematian adalah kurangnya gizi 

nutrisi bagi anak selama masa pandemi. Florentina selaku dokter spesialis Gizi 

anak menyatakan bahwa 2-7 juta anak di Indonesia sudah mengalami wasting 

dan stunting yang dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak, 

terlebih pada fisik, psikis, kognitif dan imunitas anak.
3
 

Ketika anak mendengar kabar berita di media sosial ataupun televisi 

mengenai penyebaran virus covid, kondisi mentalitas anak menjadi menurun. 

Anak akan cemas, stres, merasa terkekang dikarenakan orangtua tidak 

membolehkan mereka untuk bermain jauh dari rumah dan bosan karena kurang 

interaksi sosial dengan teman sebaya.
4
 Semua kondisi ini harus ada bimbingan 

                                                           
2
 Gading Perkasa, “Mengurai Tantangan Bagi Ibu Dan Ayah Selama Masa Pandemi,” 

lifestyle.kompas.com, 2021, https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/26/053000220/mengurai-

tantangan-bagi-ibu-dan-ayah-selama-masa-pandemi-. 
3
 Satrio Widiyanto, “Dua Juta Anak Kurang Gizi Di Awal Pandemi Covid-19, Dr. Florentina: 

Berpotensi Membesar,” Pikiran Rakyat.Com, 2020, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-

01877450/dua-juta-anak-kurang-gizi-di-awal-pandemi-covid-19-dr-florentina-berpotensi-

membesar. Akses tanggal  27 Oktober 2020, 12:42 WIB 
4
 Faozan Nugroho, “Pandemi Virus Corona Covid-19 Bisa Bikin Kesehatan Mental Anak 

Terganggu, Apa Tandanya?,” Liputan 6.com (Jakarta, 2020), 

https://www.liputan6.com/bola/read/4216184/pandemi-virus-corona-covid-19-bisa-bikin-

kesehatan-mental-anak-terganggu-apa-tandanya,  Akses Tanggal 9 April 2020  
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dan penanganan dari orangtua. Oleh karenanya, orangtua harus elaborasi dalam 

memperhatikan adanya problematika  mentalitas dalam diri anak.  

Kemudian, disusul dengan problematika dari segi karakter anak yaitu 

kurangnya sosok modeling (guru) bagi anak untuk menjadi sosok panutan 

dalam penumbuhan karakter baik pada diri anak. Menurut ibu Siti Marlyiah 

selaku kepala sekolah RA Masyithoh Rembang menyatakan bahwa para guru 

kesulitan dalam penanaman pendidikan karakter dan agama. Ketika 

pembelajaran diadakan di sekolah maka para guru dapat membimbing anak-

anak untuk belajar secara langsung dan dengan metode yang menarik hati anak. 

Kini anak belajar didampingi oleh orangtua masing-masing dari rumah dengan 

edukasi, implementasi, dan strategi yang berbeda.
5
  

Adanya problematika tersebut, maka peran orangtua dalam parenting 

harus diaplikasikan sesuai dengan edukasi anak Studi penelitian menyatakan 

bahwa banyak diantara orangtua yang merasa kurang percaya diri, kehabisan 

ide kreativitas dan kurangnya pemahaman ilmu terhadap parenting membuat 

para orangtua kesulitan dan butuh keilmuan baru untuk menanggulangi 

problematika yang menjadi tantangan terbesar bagi orangtua dalam mendidik 

anak dari rumah. Tanggung jawab orangtua dalam memberikan arahan dan 

edukasi positive parenting dalam lingkungan keluarga sangatlah dianjurkan 

                                                           
5
 Siti Marlyah, “Wawancara Problematika PAUD Di Masa Pandemi” (Rembang, 2020). 

Tanggal 23 November 2020 
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pada saat ini. Terlebih orangtua harus menciptakan lingkungan yang nyaman 

bagi anak, beredukasi, dan dapat menstimulasi pendidikan anak.
6
  

Pengasuhan yang positif merupakan soluasi utama untuk menanggulangi 

problematika kehidupan dan pola kepengasuhan saat pandemi covid-19. 

Positive parenting merupakan sebuah pola pengasuhan yang didasari dengan 

stimulasi kasih sayang, saling menghargai dan mempererat hubungan antara 

orangtua dengan anak saat belajar dari rumah, menjadikan anak berkaraker, 

dan memenuhi hak anak, baik dalam kesehatan, sosial, intelektual, hingga 

arahan untuk berbuat baik. Edukasi ini dijadikan modul pendidikan bagi pihak 

Kemendikbud dalam mendedikasi pendidikan anak di masa pandemi covid-

19.
7
 Positive parenting juga diimplementasikan sebagai edukasi yang 

berorientasi bagi orangtua untuk membesarkan anak dengan akal yang positif. 
8
  

Adanya pendapat diatas, maka positive parenting merupakan sebuah pola 

pengasuhan yang dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga agar 

efektif, efisien dengan didasari pemberian kasih sayang kepada anak usia dini. 

Anak usia dini adalah anak di fase 0-6 tahun yang memiliki karaktersitik aktif, 

egoisentris, mudah bertanya dan selalu meniru tindakan orangtua.
9
 Melalui 

karakteristik tersebut, maka perlu adanya suatu bahasan untuk menambah 

                                                           
6
 Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, and Fitri Andriani, “Analisis Peran Orang Tua 

Dalam Mendampingi Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini 5, no. 1 (2020): 241, https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541. 
7
 Maswita Djaja, “Buku Saku Pengasuhan Positif” (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016), hlm. 2 
8
 Rebecca Eanes, Positive Parenting, trj. Meiana Utami,  (Yogyakarta: Rumah Baca), hlm. 34 

9
 Nur Hamzah, Pengembangan Sosial Anak Usia Dini (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 

2015). hlm. 54 
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wawasan keilmuan parenting dalam keluarga agar dapat menghadapi 

tantangan pendidikan di era covid-19. 

Adanya positive parenting anak usia dini perspektif Ki Hajar Dewantara 

dan Abdullah Nashih Ulwan dapat menjadi solusi fundamental dalam 

mengasuh anak usia dini. Penelitian ini digagas berdasarkan hasil analisis 

yang konprehensif tentang adanya pendidikan positive parenting yang 

dipaparkan dalam sebuah konsep, komparasi maupun implikasi terhadap 

pendidikan karakter masa kini. Peneliti memilih tokoh Ki Hajar Dewantara 

dan Abdullah Nashih Ulwan dikarenakan dua tokoh ini merupakan tokoh 

Pendidikan yang populer dalam dunia kependidikan, terutama pendidikan 

anak-anak.  

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan wadah untuk 

menyongsong generasi bangsa khususnya bangsa Indonesia untuk menjadi 

bangsa yang unggul dengan berpusat pada edukasi keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat.
10

 Jikalah tokoh Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan dapat unggul 

dengan berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadist Nabi yang mempunyai 

banyak pengaplikasian keilmuannya berdasarkan kasus anak yang 

kontemporer dan saran yang bermanfaat bagi keluarga Islam.
11

 Adanya suatu 

pendapat yang berbeda inilah, peneliti tertarik untuk menganalisis secara 

deskriptif tentang pendidikan yang positif, yaitu positive parenting anak usia 

dini dengan perspektif Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  

                                                           
10

 Ki Hajar Dewantara, Karya Ki Hajar Dewantara Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur 

Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm.20 
11

 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah Al-Aulad Fĩ Al-Islam Juz I (Mesir: PT Darussalam, 

2013), hlm. 3  
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B. Rumusan Masalah 

Adanya Latar Belakang yang membahas mengenai pokok permasalahan 

yang ada di lingkungan sekitar, maka penulis dapat mengambil fokus masalah 

yang akan diteliti, dianalisis, dan diambil kesimpulan dari judul yang dibuat, 

berikut rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana konsep positive parenting anak usia dini perspektif Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan ? 

2. Bagaimana komparasi positive parenting anak usia dini perspektif Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan ?  

3. Apakah implikasinya terhadap konsep pendidikan positif dalam pendidikan 

karakter yang dipaparkan oleh Kemendikbud?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Melalui pemaparan dari berbagai rumusan masalah yang peneliti buat, 

maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:  

1. Penelitian ini bertujuan sebagai edukasi ilmu parenting bagi orangtua agar 

mengetahui implementasi konsep positive parenting yang bersumber dari 

karya Pendidikan dan Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara dan 

Kitab Tarbiyah al-aulad fi –al-islam Abdullah Nashih Ulwan.  

2. Penelitian ini bertujuan sebagai analogi dari studi komparsi terhadap teori 

positive parenting Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan agar 

dapat dijadikan edukasi parenting bagi orangtua.  
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3. Penelitian ini bertujuan sebagai analisi hasil implikasi teori pendidikan 

positive parenting dengan pendidikan karakter yang diedukasi oleh 

Kemendikbud dalam beberapa modul pendidikan.  

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai keilmuan baru dari pemikiran tokoh pendidikan Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan mengenai positive 

parenting anak yang dapat diaplikasikan sebagai panduan dalam 

mengasuh anak secara positif di masa pandemi. 

b. Sebagai panduan orangtua dalam mengasuh, membimbing dan 

mendidik anak agar pertumbuhan dan perkembang anak dapat 

meningkat. 

c. Sebagai ilmu pengetahuan dalam mendidik kepribadian anak 

melalui pendidikan positive parenting perspektif Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

                        Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pihak sekolah    

untuk mengedukasi para wali murid dalam mengasuh anak secara 

positif di masa pandemi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan guru sebagai pedoman dalam 

mengajar, membimbing, dan mengasuh  anak secara positif  

terhadap tumbuh kembang anak bersama orangtua selama masa 

pandemi. 

c. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk 

mendidik anak usia dini selama pandemi melalui positive parenting 

yang disesuaikan dengan pedoman kurikulum 2013 PAUD.   

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tanpa adanya literatur terdahulu tidaklah lengkap. Penelitian 

ini berfokus pada teori dua tokoh pendidikan yaitu, tokoh pendidikan anak 

perspektif Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan. Peneliti 

berasumsi bahwa penelitian ini ada kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eka Septaning Pratiwi yang berjudul “Pendidikan Anak Usia 

Dini Menurut Ki Hajar Dewantara” yang tertuliskan dalam Tesis dengan 

hasil penelitian bahwa pendidikan anak Ki Hajar Dewantara belandaskan atas 

kedisiplinan, kemandiran, pengendalian diri dari orangtua dan guru.
12

 

Menurut peneliti, penelitian ini memiliki korelasi yang analogi untuk 

digunakan dalam penguatan penelitian yang dilakukan, karena adanya 

persamaan pembahasan dalam pendidikan anak usia dini perspektif Ki Hajar 

Dewantara,  

                                                           
12

 Eka Saptaning Pratiwi, “Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam,” Tesis Program 

Studi Pendidikan Anak Usia Dini (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018),  hlm. 116 
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Selain hal tersebut, penelitian Siti Alfiah dalam jurnalnya yang berjudul “ 

Konsep Pendidikan Islam Anak Usia Dini Perspektif Al-Gozali dan Abdullah 

Nashih Ulwan (Studi Komparasi Pemikiran)” menyatakan bahwa adanya 

sistem pendidikan anak secara Islam yang diimplementasikan oleh Abdullah 

Nashih Ulwan, salah satunya penggunaan atas metode pendidikan, dan 

keilmuan dasar pendidikan anak sejak dini.
13

 Menurut peneliti, penelitian ini 

memiliki korelasi yang analogi agar dapat dijadikan keilmuan dasar peneliti 

dalam meneliti teori pendidikan anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan.  

Penelitian selanjutnya yang dapat dijadikan penelitian terdahulu adalah 

penelitian Najanudin yang berjudul “Analisis Konsep PAUD Ki Hajar 

Dewantara dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Perspektif Islam” 

yang ditulis dalam Tesis dengan hasil bahwa konsep pendidikan anak Ki 

Hajar Dewantara dikutip dari teori Frobel dan Maria Montessori yang 

berlandaskan atas pendidikan dan kebudayaan.
14

 Penelitian ini mempunyai 

korelasi dan dapat dijadikan penelitian terdahulu bagi peneliti, yaitu adanya 

landasan kajian teoritik bahwa pendidikan anak perspektif Ki Hajar 

Dewantara berpedoman atas pendidikan Frobel dan Montessori.  

Kajian penelitian yang bersifat empiris terhadap pendidikan anak dalam 

keluarga perspektif Abdullah Nashih Ulwan dapat dikaji dan dikembangkan 

dari penelitian  Tesis Ahmad Suhaili yang berjudul “ Metode Pendidikan 

Karakter Dalam Keluarga Menurut Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab 

                                                           
13

 Siti Alfiah, “Konsep Pendidikan Islam Anak Usia Dini Peespektif AL-Gazhali dan Abdullah  

Nashih Ulwan ( Studi Komparasi Pemikiran )” 01, no. 01 (2020): 50–63. 
14

 Najaduni, “Analisis Konsep PAUD Ki Hajar Dewantara Dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Anak Perspektif Islam” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015),  hlm.5 
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Tarbiyatul Aulad Fil Islam” dengan hasil adanya panutan pertama bagi anak 

dalam pendidikan karakter di lingkungan keluarga dengan bermetode 

keteladanan, pembiasaan, dan percontohan.
15

 Penelitian ini dapat dijadikan 

penelitian terdahulu dikarenakan adalanya korelasi yang sama dan 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu persamaan dalam 

penggunan teori pendidikan anak perspektif  Abdullah Nashih Ulwan dalam 

keluarga. Hal ini adanya persamaan analisis dengan kajian pendidikan 

positive parenting anak usia dini. 

 Penelitian selanjutnya dari dua penelitian nasional dan internasional, 

yaitu penelitian Agus Winarti yang berjudul “ Implementasi Parenting Pada 

Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19” yang menyatakan 

bahwa orangtua berperan aktif dalam membimbing, mendidik, menjaga dan 

mengawasi pendidikan anak di masa pandemi.
16

  Selanjutnya penelitian 

Beena Johnson dengan jurnal internasional dengan judul “ Importance Of 

Positive Parenting During The Pandemic” yang menyatakan bahwa 

penerapan positive parenting di masa pendemi sangat diperlukan guna 

memberikan kasih sayang dan rasa nyaman pada anak di saat pandemi. Hal 

ini dilakukan guna menanggulangi dampak stres anak di masa pandemi.
17

 

                                                           
15

 Ahmad Suhaili, “Metode Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam” (Institut Agama Islam Padangsidimpuan, 2017), 

hlm. 23  
16

 Agus Winarti, “Implementasi Parenting Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi 

Covid 19” II, no. 2 (2020): 131–45. 
17

 Beena Johnson, “Editorial Importance of Positive Parenting During the Pandemic,” BMH 

MedicalJourna7, no. 3 (2020): 46–49,  

https://www.babymhospital.org/BMH_MJ/index.php/BMHMJ/article/view/279/595. 
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Penelitian ini ada korelasi yang signifikan pada penelitian pada sesi ini, yaitu 

pembahasan mengenai parenting pada pendidikan anak usia dini.  

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka diharapkan dapat 

menjadi sumber rujukan beserta pengembangan penelitian yang sudah ada 

menjadi penelitian yang memiliki konteks permasalahan masa kini, yaitu 

adanya problematika anak di masa pandemi yang menjadi sebuah tantangan 

dalam parenting.  

E. Kerangka Teoritik 

1. Pendidikan 

a. Makna  Pendidikan  

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan umat manusia. Jika tidak 

adanya pendidikan, maka intelegensi dari suatu keilmuan tidak akan 

diketahui dan dipelajari sesuai dengan kebutuhan manusia. Menurut 

Syukuman dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Pendidikan” 

menyatakan bahwa kata pendidikan berasal dari bahasa yunani yaitu 

paedagogie yang mempunyai makna pergaulan yang baik. Secara 

pesifiknya adalah suatu wadah untuk mengembangkan potensi anak. 

Dalam kata lain, suatu pendidikan dapat dijadikan sebagai kajian untuk 

merumuskan suatu permasalah dalam hidup umat manusia. Selain itu 

dapat mengembangkan cita-cita umat manusia sesuai dengan intelegensi, 
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spiritual dan moralitas. Hal ini diterapkan dari awal kelahiran sampai 

meninggalnya umat manusia.
18

  

Lain hal nya dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar 

Dewantara. Menurut beliau pendidikan mempunyai peranan penting 

dalam mengembangkan potensi anak dari segi kedewasan, kemandirian, 

serta bertanggung jawab atas dasar kepribadiannya masing-masing guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan karakter. Beliau 

menggunakan filosofi tut wuri handayani sebagai pilar pendidikan.
19

 Arti 

dari filosofi tersebut adalah bangsa Indonesia harus saling menganyomi, 

membimbing, maju dan dapat memberikan contoh yang baik kepada 

anak didik. 

b. Tujuan Pendidikan  

Pendidikan yang diimplementasikan kedalam kehidupan umat 

manusia memiliki ragam tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang  

Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 dapat meriwayatkan bahwa adanya suatu unsur dasar dalam 

pengembangan potensi keilmuan yang bersifat positif bagi peserta 

didik,diantaranya adalah dapat mengembangakan spiritual keagaamn, 

pengendalian diri, moral, akhlak,kecerdasan dan menjalin komunikasi 

sosiologi di ranah lingkungan sosial. Selain itu tujuan yang utama adalah 

adanya suatu proses pembelajaran  dengan tujuan agar tercapainya aspek 

                                                           
18

 Syukurman, Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan Dari Aspek Multikulturalisme 

(Jakarta: Prenada Media, 2020),  hlm. 78 
19

 Darmaningtyas, Pendidikan Yang Memiskinkan (Yogyakarta: Galang Press, 2004),  hlm. 205 
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kemampuan anak.
20

 Adanya tujuan pendidikan yang telah tertuliskan, 

maka akan terselenggarakan suatu pendidikan yang baik dan psostif dari 

masa kecil hingga masa dewasa.  

c. Prinsip Pendidikan  

Pendidikan yang telah diselenggarakan dengan kesepakatan 

bersama, maka pendidikan tersebut mempunyai prinsip dalam 

pengimplementasiannya. Adapun prisnip pendidikan yang telah 

terumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 dapat dijelaskan sebagai upaya dasar 

untuk mengembangkan dan menjujung atas dasar keagamaan, hak asasi 

manusia, nilaikultural bangsa. Pendidikan ini diselenggarakan dengan 

keteladanan dan contoh yang baik dari para pendidik terhadap peserta 

didik, membangun kesadaran diri dan hubungan baikantara pendidik, 

anak dan orangtua ketika hendak melaksanakan suatu pendidikan, serta 

dapat mengembangkan potensi kreativitas dalam implementasi 

pendidikan.
21

 Adanya hal tersebut, maka sistem pendidikan dapat 

terealisasikan dengan adanya kerjasama antara pendidik baik guru 

dengan orangtua ketika memberikan impelemenasi pendidikan di ranah 

lingkungan keluaga 

 

 

 

                                                           
20

 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional",,,,,hlm. 6 
21

Ibid., hlm.4 
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2. Konsep Positive parenting Rebecca Eanes (Pengasuhan Secara Positif)  

a. Filosofi Positive parenting  

Kata parenting berasal dari bahasa inggris yang bermakna 

pengasuhan. Kegiatan ini melibatkan orangtua, anak-anak, juga guru 

sebagai pembantu bagi orangtua. Kegiatan parenting dilakukan melalui 

sebuah proses dalam pengaplikasiannya. Menurut jane brooks dalam 

bukunya “ The Process of Parenting’ mengungkapkan bahwa parenting 

merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh orangtua yang 

telah mempunyai anak dengan selalu mengasuh, membimbing, membina, 

melindungi anak dari bayi hingga dewasa
22

  

Rebecca Eanes mengemukakan proses positive parenting yang baik 

adalah proses yang dilalui dan dilakukan oleh orangtua baik ayah 

maupun ibu untuk mewujudkan pribadi anak yang baik dengan penuh 

kasih sayang dan edukasi yang baik sebagai tindakan untuk mewujudkan 

potensi anak sejak dini.
23

 Jika anak dikekang dan diajarkan untuk selalu 

menuruti perkataan maka jiwa mentalitas anak akan terguncang. Hal ini 

tidak dibenarkan oleh Rebecca Eaneas dikarenakan parenting pada sesi 

ini menggunakan metode konvensial, yang membuat kedekatan 

hubungan antara orangtua dan anak menjadi terganggu dan menyebabkan 

permusuhan diantara mereka.
24

 

                                                           
22

 Jane Brooks, The Process Of Parenting, 8th ed. (America: Mc Grow Hill, 2011),  hlm. 10 
23

 Rebecca Eanes, Positive Parenting An Essential Guide, 1st ed. (New York: Teacher 

Perigee, 2016),  hlm. 15 
24

 Ibid,. hlm.6  
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Filosofi positive parenting adalah ada pada keterhubungan. Hal ini 

merupakan sebuah parenting yang baik bagi para anak-anak di masa usia 

dini adalah dengan cara melakukan kedekatan ikatan hubungan batin 

antara anak dengan orangtua dengan cara menanamkan edukasi yang 

baik tanpa mengekang anak dan atas dasar kemauan orangtua sehingga 

anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang welas asih dan 

bertanggung jawab.
25

 Positive parenting merupakan modal utama dalam 

membimbing anak. Positive parenting sebagai pembentukan kedisiplinan 

yang baik dan tidak menekan hati anak.  

Banyak orang yang menyakini jikalau disiplin yang berat dan 

didasari hukuman yang berbagai macam membuat anak menjadi lebih 

baik, hal ini salah. Sebetulnya pengasuhan yang demikian membuat anak 

merasa terkekang, dan buruk prilakunya. Pengasuhan bukanlah tentang 

bagaimana kita memberikan hukuman dan disiplin serta perintah, 

melainkan membuat anak percaya bahwa adanya kasih sayang membuat 

dirinya nyaman dan dapat percaya akan kemampuan dirinya.
26

  

Filosofi yang kedua, adalah ada pada hubungan keterikatan dengan 

budaya keluarga. Rebecca Eanas mengungkap bahwa filosofi positive 

parenting ada pada budaya keluarga bahagia menciptakan lingkungan 

yang positif. Orangtua yang menciptakan budaya yang positif di 

lingkungan anak. Adanya tujuh pilar budaya keluarga, diantaranya adalah 

adanya nilai yang terletak pada misi edukasi yang positif dan konsisten, 

                                                           
25

 Ibid., hlm. 25 
26

 Ibid,.hlm. 1 
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adanya desposisi yang terletak pada karakter orangtua yang dapat 

menciptakan karakter positif bagi anak, adanya harapan yang terletak 

pada harapan diri anak agar menjadi lebih baik, dan bisa menghadapi 

tantangan masa depan, adanya kebiasaan yang terletak pada kebiasaan 

orangtua dan anak yang berpengaruh pada karakter dan prilaku anak 

dalam keluarga, adanya komunikasi terletak pada komunikasi yang 

positif antara orangtua dan anak, adanya penyelesaian konflik terletak 

pada pengajaran kedamaian, kesabaran, dan keadilan saat konflik antara 

anak dalam keluarga, dan yang terakhir adalah adanya tradisi keluarga 

yang menjadi keterhubungan antara anak dengan orangtua dalam 

keluarga.
27

 

Filosofi yang ketiga adalah atas dasar pengamatan. Adanya sebuah 

kegiatan melihat anak dengan benar. Rebecca berpendapat bahwa anak 

lahir ke dunia tidak dengan niat jahat. Mereka lahir tidak untuk membuat 

orangtua sakit, susah, dan menguji, akan tetapi anak lahir dengan cinta 

kasih, kenyamaan, dan pemenuhan atas kebutuhan untuk dididik, dibina, 

dan dikembangkan. Rebecca memberikan saran bahwa positive parenting 

haruslah menerapkan sebuah fikiran yang positif, yaitu harus 

mengabaikan perkataan orang lain, terhadap ucapakan „anak adalah 

keriwuhan dalam hidup’, perkataan ini tidak dibenarkan, yang benar 

adalah anak adalah harta yang paling berharga yang lahir ke dunia.
28
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b. Strategi Positive parenting  

Positive parenting mempunyai beberapa strategi dalam 

pengaplikasiannya. Rebbeca Eanes mempunyai beberapa strategi 

diantaranya dapat berupa strategi positive parenting terhadap diri anak 

saat pengasuhan serta strategi positive parenting dalam keluarga yang 

diterapkan oleh diri orangtua. Rebecca memberikan pesan bahwa 

orangtualah yang lebih mengerti anak saat pengasuhan diterapkan, maka 

positive parenting dapat diterapkan dengan berbagai strategi yang efektif 

agar membentuk keluarga yang sehat, tanggung jawab, memiliki 

hubungan kelekatan dengan baik, adanya kerjasama yang terarahkan, 

proses disiplinan yang baik, serta pembentukan pola hidup yang didasari 

atas dasar kasih sayang dalam keluarga.
29

  

1.) Strategi positive parenting terhadap diri anak  

Strategi yang pertama adalah penerapan positive parenting 

terhadap diri anak yang berlandaskan atas landasan keterikatan 

dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Tujuan keterikatan ini 

adalah membentuk hubungan baik antara keluarga dan anak agar 

dapat berkembang seiring berjalannya massa. Adanya keterikatan 

ini, maka dapat diumpamakan seperti tangisan bayi saat 

membutuhkan belaian kasih sayang ibu saat akan tidur. Sinyal kasih 

sayang ini, bukan hanya diberikan oleh bayi saja, akan tetapi dimasa 

anak tumbuh dan berkembang, sebagaimana perkataan Rebecca 
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bahwa respon positif bukan hanya diberikan oleh anak bayi saja, 

akan tetapi pijakan dan pemenuhan kebutuhan pada batita, balita, 

remaja, dan usia anak dewasa awal.
30

 

Strategi atas positive parenting terhadap diri anak selanjutnya 

adalah terletak pada respek, pengasuhan yang proaktif, simpati dan 

empati, serta penerapan disiplin yang positif. Strategi atas dasar 

respek kepada anak adalah melalui membangun komunikasi yang 

baik, seperti pembiasaan atas prilaku kejujuran, prilaku menghormati 

antar sesama, prilaku memberikan kebebasan anak untuk memilih 

yang disukai, dan menuntun anak agar berinteraksi dengan teman 

yang positif. Kegiatan ini merupakan respek yang positif bagi anak, 

agar dapat membentuk karakter yang baik dalam diri anak, dan 

menunjukkan bahwa inilah tanggung jawab orangtua yang 

sesungguhnya. 
31

  

Positive parenting juga dapat diterapkan dengan strategi 

pengasuhan yang proaktif, dimana orangtua menjadi penentu solusi 

dari permasalahan anak. Selain hal tersebut, strategi yang dapat 

digunakan adalah melalui pembentukan kepribadian empati pada diri 

anak. Melalui empati, pikiran dan hati anak akan terbuka. Orangtua 

yang positif menyadari bahwa mengajarkan dan 

mengimplementasikan pengasuhan yang empati merupakan hal yang 
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penting, agar dapat menenangkan pikiran dan hati anak mengenai 

kondisi lingkungan sekitar.
32

  

Setelah adanya empati, strategi yang dapat diterapkan dapat 

berupa disiplin yang positif. Rebecca Eanes berpendapat bahwa 

orangtua tidak boleh berprilaku kasar, marah, menghukum dengan 

hukuman konvensional, akan tetapi disiplin yang positif terletak 

pada pemenuhan atas kebutuhan anak dengan membantunya untuk 

bersikap welas asih dan responsif. Langkah kedua adalah ketika anak 

sedang emosional, maka peran orangtua adalah mendisiplinkan anak 

saat emosional anak naik, dengan menenangkan pikirannya. Langkah 

ketiga adalah melalui didikan dan penyelesaiann masalah anak 

dengan memberikan pengertian bahwa saat anak berinjak usis empat 

sampai enam tahun, maka orangtua berhak mengajarkannya untuk 

menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti saat ia sedang belajar, 

bermain, dan berekplorasi.
33

 

Strategi positive parenting terhadap diri anak selanjutnya adalah 

dapat diterapkan melalui membesarkan anak dengan emosional yang 

positif. Orangtua dapat memberikan stimulasi berupa pemberian 

perhatian khusus pada anak, penggunaan bahasa tubuh yang baik 

saat interaksi dengan anak, penggunaan kata-kata penyemangat saat 

anak bereksplorasi, menciptakan lingkungan yang positif saat 

interaksi dengan anak, menumbuhkan tradisi keluarga yang dapat 
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menumbuhkan hubungan kelekatan antara orangtua dan anak, 

memerhatikan tingkat perkembangan anak, menciptakan suasana 

yang menyenangkan, serta memberikan tanggung jawab kemandirian 

bagi anak melalui motivasi agar dapat membangun emoisonal yang 

baik dalam diri anak.
34

 

2.)  Strategi positive parenting terhadap diri orangtua  

Strategi positive parenting merupakan strategi bagi orangtua 

untuk menumbuhkan kepengasuhan yang positif bagi 

kepribadiannya. Rebecca Eanes berpesan pada orangtua bahwa 

orangtua merupakan pahlawan dalam merintis keluarga. Rebecca 

mempunyai strategi yang dapat membuat orangtua mempunyai 

kepribadian yang positif yaitu, pengubahan pola pikir. Hal ini 

dikarenakan pola pemikiran memiliki dampak yang besar terhadap 

prilaku di sekeliling anak. Orangtua harus membuang pemikiran 

jikalau menjadi orangtua itu susah, tidak berbakat, melelahkan. 

Pendapat ini salah. Jika ingin menjadi orangtua yang positif, maka 

harus mengubah pola pikir dengan berfikiran positif agar dampak 

yang dihasilkan menjadi baik saat membesarkan anak.
35

 

Adapun langkah untuk menjadikan pola pikir orangtua menjadi 

positif dapat dilalui dengan pengenalan pola pemikiran yang timbul 

setiap hariannya, mendisiplinkan diri terlebih dahulu dengan 

kesabaran dan mencintai dengan ikhlas dalam menangani anak. Hal 
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ini perlu diterapkan, karena apabila ingin memiliki anak yang hidup 

dengan disiplin, maka terapkanlah disiplin dari diri orangtua terlebih 

dahulu. Setelah mendisiplinkan diri, orangtua diperkenankan untuk 

mengenali pemicu timbulnya emosional negatif, dan ganti dengan 

emosional yang positif agar positive parenting dapat diterapkan.
36

 

Strategi positive parenting yang kedua adalah menyatukan hati 

kedua orangtua dengan cinta kasih sayang. Rebecca berpendapat 

bahwa keluarga bahagia diawali dengan hubungan suami istri yang 

menjalin ikatan cinta kasih sayang satu sama lainnya, agar positif 

parenting dapat diterapkan kepada anak. Adapun strategi yang dapat 

diterapkan untuk menjalin hubungan keterikatan antara ayah dan ibu 

di rumah dapat melalui pemenuhan kebutuhan emosi, berfokus pada 

hal positif melalui percontohan prilaku positif didepan anak, 

berkomunikasi secara kontruktif, berprilaku dengan respek yang 

positif, bersikap mesra, keterbukaan antara satu dengan lainnya, 

adanya kasih sayang dan perhatian, adanya apresiasi dari kinerja 

setiap indualisme dalam keluarga, membuat komitmen kepercayaan, 

berkomunikasi secara efektif, dan bersikap proaktif ketika ada suatu 

masalah.
37

 

Strategi positive parenting yang ketiga adalah adanya penerapan 

komunikasi secara efektif bagi pasangan suami istri dalam 

membangun rumah tangga, agar dapat terjalin positive parenting 
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dalam keluarga. Rebecca Eanes menerapkan startegi ini dalam 

positive parenting karena agar orangtua dapat menjalin 

keterhubungan antara pihak orangtua dan anak. Melalui hal ini, maka 

orangtua dapat belajar akan bagaimana cara berkomunikasi secara 

efektif dengan anak di masa kanak-kanak, dan dewasa. Komunikasi 

yang efektif bukan sekedar bertukar informasi dan curahan, akan 

tetapi adanya pemahaman dan penyesuaian rasa diantara keluarga, 

baik dari diri orangtua maupun anak. 
38

 

Strategi positive parenting selanjutnya, adalah melalui 

pemberian keadilan pada anak. Orangtua diharapkan agar tidak 

membanding-bandingkan kelebihan anak dengan saudara dalam 

keluarga. Apabila hal ini diterapkan oleh orangtua, maka budaya 

damai merendam persaingan antarsaudara. Adanya perbandingan 

antar saudara dapat menimbulkan kecemburuan dan kerendahan hati 

antarsaudara. Selain hal tersebut, penerapan parenting membanding-

bandingkan suatu kelebihan dapat menimbulkan konflik 

antarsaudara. Tugas orangtua adalah memupuk kebersamaan 

antarsaudara dengan kebersamaan tim dan memberikan kasih sayang 

yang sama rata antarsaudara, agar tidak timbul kecemburuan.
39

 

c. Realisasi Positive parenting 

Rebecca Eanes memberikan pesan kepada para orangtua agar 

memberikan rasa cinta kasih sayang kepada anak-anak berdasarkan 
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kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik agar dapat mengatasi 

tantangan dalam menghadapi anak saat pengasuhan. Adapun realisasi 

positive parenting diaplikasikan dengan membangun keterbuhungan atau 

kelekatan dengan anak diusia bayi, balita, usia sekolah dan remaja.  

1.) Positive parenting usia bayi  

Usia bayi merupakan usia 0-12 bulan yang memerlukan 

kelekatan yang efektif dari orangtua. Orangtua dapat merealisasikan 

positive parenting dengan membangun kepercayaan pada anak di 

usia bayi. Adapun cara agar dapat membangun sebuah kepercayaan 

tersebut adalah melalui memahami sinyal-sinyal bayi saat interaksi, 

orangtua dapat memberikan sinyal saat memberikan ASI dan makan, 

jika saat berkomunikasi dengan bayi, berilah senyuman yang hangat 

pada bayi, berkomunikasi dengan baik, memberikan pelukan, 

ciuman, dan sentuhan secara hangat. Jika anak menangis, maka 

orangtua dapat memberikan respon positif melalui prilaku yang 

baik.
40

 

Positive parenting selanjutnya adalah membangun rutinitas yang 

baik pada bayi, dengan cara memberikan makan saat sedang lapar 

dan menidurkan saat mengantuk. Orangtua dapat membuatkan 

tempat tidur yang nyaman dan menjadikan anak bayi sebagai 

rutinitas yang pertama, karena saat anak berusia bayi pengasuhan 
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dalam keluarga harus diperhatikan.
41

 Ketika usia 0-12 bulan, maka 

orangtua dapat merealisasikan positive parenting dengan memicu 

perkembangan kognitif anak melalui stimulasi senyuman, belaian, 

permainan, komunikasi dan interaksi.
42

  

2.) Positive parenting usia balita 

Usia balita merupakan usia 1-5 tahun, dimana anak membangun 

kesadaran diri, yaitu menganggap dirinya mandiri dan tidak 

bergantung pada orang lain seperti halnya bayi. Tugas orangtua 

adalah dapat merealisasikan positive parenting dengan 

mencontohkan prilaku positif kepada anak, seperti halnya 

berkomunikasi dengan jujur. Orangtua dapat mendengarkan curahan 

hati anak dengan menunjukkan ketertarikan sebuah cerita yang anak 

ekploitasikan. Orangtua harus dapat merealisasikan positive 

parenting dengan menempati janji, bersikap jujur, menghaargai 

proses kinerja anak, dan membuat rutinitas yang baik bagi anak.
43

  

Adapun orangtua dapat merealisasikan rutinitas anak balita 

dengan menyenangkan, seperti menyanyikan lagu saat berpakaian, 

bermain dengannya, memberikan kasih sayang seperti mencium, 

memeluk, dan memberikan pujian kepada anak.
44

 Adapun usia 1-5 

tahun merupakan usia aktif dalam segala aktivitasnya, maka 

orangtua dapat merealisasikan dengan membnagun rutinitas yang 
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konsisten dan familiar. Orangtua dapat menjadi pendengar setia bagi 

memberikan edukasi yang mengandung nilai-nilai idealis, 

memberikan pujian dan kesemangatan dan jika orangtua membuat 

janji maka, harus menepatinya sebagai contoh prilaku yang 

bertanggung jawab dan amanah.
45

  

3.) Positive parenting usia sekolah 

Usia sekolah berkisar antara 5-12 tahun merupakan usia dimana 

bagian otak menjadi perantara pembelajaran interaksi sosial dan 

pengendalian emosional. Jika anak usia 5-12 tahun, maka anak akan 

menunjukkan kemandirian. Orangtua dapat merealisasikan positive 

parenting melalui jalinan hubungan keterikatan dengan anak, jangan 

memberikan beban dan bertindak dengan berlebihan, menjalin 

kepercayaan dengan anak, memilihkan interaksi sosial yang baik 

bagi anak, dan menjalin hubungan yang baik dengan rutinits 

bercerita agar orangtua dapat mengetahui emosional anak.
46

  

Usia sekolah, merupakan usia dimana mereka sudah dapat 

mandiri dengan rutinitasnya. Orangtua dapat merealisasikan positive 

parenting dengan membangun rutinitas yang baik dengan 

mengajaknya untuk melakukan pekerjaan harian, seperti mengajari 

anak untuk mencuci piring, berolahraga, mengerjakan pekerjaan 
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rumah tangga. Orangtua dapat membangun rutintas harian dengan 

bermain yang menyenangkan agar anak tidak stres mental.
47

 

4.) Positive parenting usia remaja 

Usia remaja berkisar antara usia 13+ dimana anak mulai tahap 

pendewasaan, namun tetap diberikan stimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan. Orangtua dapat merealisasikan positive parenting 

dengan mempertahankan komunikasi yang baik bagi anak, 

menunjukkan kepercayaan pada anak, menghargai privasi anak.
48

 

Orangtua dapat merelasikan rutintas anak dengan sebaik mungkin, 

yaitu mengarahkan anak dengan kebiasaan yang baik, penggunaan 

penilaian yang baik, menghargai perasaan dan emosional anak serta 

mengarahkannya dengan selalu menjalin komunikasi yang baik pada 

anak.
49

 

Dari adanya paparan diatas, maka dapat diambil peta konsep positive 

parenting bahwa parenting memiliki peran penting dalam mendidik anak 

hingga usia dewasa. Positive parenting mengajarkan orangtua akan 

menjalin keterhubungan antara anak dengan berlandaskan atas dasar 

cinta kasih sayang. Berikut gambaran peta konsep positve parenting 

Rebecca Eanes dalam buku Positive Parenting.  

 

 

                                                           
47

 Ibid,. hlm. 115 
48

 Ibid,.hlm.  95 
49

 Ibid,. hlm. 99 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1 Konsep Positive Parenting Rebecca Eanes  

 

Konsep Positive Parenting  

v v v

Filosofi Strategi Realisasi 

Keterhubungan 

 Batin dalam 

mengedukasi anak 

  welas asih orangtua 

kepada anak 

 Disiplin saat berinterasi 

 

Keterikatan dengan budaya 

 Nilai pendidikan positif  

 Karakter yang positif  

 Harapan yang baik 

 Komunikasi yang positif  

 Kebiasaan yang baik  

 Rutinitas yang terkonsep  

 Penyelesaian konflik 

dengan kesabaran dan 

kedamaian  

Dasar pengamatan 

 Pengamatan atas kasih 

sayang, kebutuhan, 

dan pemenuhan hak 

anak  

 Pengamatan atas 

emosional anak  

Strategi positive parenting terhadap 

diri anak 

 Keterikatan dengan keluarga 

dan lingkungan masyarakat 

 Respek, simpati dan empati, 

 Komunikasi yang baik 

  Pengasuhan yang proaktif, 

 Pembentukan kepribadian  

 Disiplin yang positif 

 Membesarkan anak dengan 

emosional yang positif 

 

Usia Bayi  

Usia Balita  

Usia Sekolah  

Usia Remaja   

Merealisasikan rutinitas 

yang positif  

Merealisasikan 

hubungan keterikatan  

Strategi positive parenting terhadap 

diri orangtua 

 Pengubahan pola pikir menjadi 

positif 

 Mendisiplinkan diri 

 Mencintai dengan ikhlas dan 

sabar  dalam menangani anak 

 Menyatukan hati kedua 

orangtua dengan cinta kasih 

sayang. 

 Penerapan komunikasi secara 

efektif bagi pasangan suami 

istri 

 Pemberian keadilan pada anak. 

 Tidak membanding-

bandingkan kelebihan 

antarsaudara  



28 
 

3. Anak Usia Dini  

Anak Usia Dini dapat didefinisikan sebagai seorang anak yang berusia 

0-6 tahun yang perlu dididik dan diasuh agar proses pertumbuhan dan 

perkembangannya dapat berjalan dengan baik.
50

 Lain halnya dengan 

pendapat dari The Nasional For Education Of Young Children (NAEYC) 

mendefiisikan anak usia dini menjadi seorang anak yang berusia 0-8 tahun. 

Namun hal ini tidak menjadi permasalahan. Di usinya yang masih belia ini 

maka anak harus dididik, dan dikembangkan melalui rangsangan dan kasih 

sayang dari orangtua maupun pendidik di lembaga TK, KB ataupun 

lembaga sekolah anak usia yang sederajat.
51

 

Para orangtua harus memberikan kasih sayang dan kenyaman kepada 

anak. Ketika anak usia balita maka kelekatan antara ibu, ayah dan anak 

harus diterapkan. Ketika anak berusia 3-7 tahun maka tugas orangtua adalah 

memberikan pembelajaran berupa literasi yang bersifat edukasi pendidikan 

agar anak dapat mengembangkan enam aspek perkembangan anak, diantara 

dapat meningkatkan agama dan moral, bahasa, kognitif, motorik, sosial 

emosional dan seni yang baik. Seluruh aspek tersebut diberikan kepada anak 

usia dini dengan cara menstimulasi mereka dengan berbagai macam 

kegiatan yang menarik dan membuat anak gembira.
52

 

Maria Montessori memberikan sebuah argumen mengenai pengasuhan 

anak usia dini agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai 
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dengan usia anak. kepengasuhan yang diterapkan oleh Maria Montessori 

bersumber pada psikologis anak. ketika anak usia 0-3 tahun maka 

pendidikan yang diterapkan adalah sebuah kelekatan antara orangtua dengan 

anak melalui hubungan kasih sayang dan pemenuhan kesehatan fisik anak 

agar dapat hidup dengan sehat jasmani dan rohani. Jika usia 3-6 tahun maka 

pendidikan yang harus diterapkan bersifat membantu dalam 

mengembangkan dan menubuhkan aspek perkembangan anak. Hal ini 

diterapkan karena pada fase ini anak mengalami keaktifan dalam 

berinteraksi, berimajinasi dan bereskplorasi. 
53

 

a.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan (library 

reseach). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif 

yang berfokus pada penghimpunan data teks atau dokumen-dokumen 

literatur yang dijadikan data dalam penelitian.
54

 Menurut Noeng Muhadjir, 

penelitian kepustakaan dibagi menjadi dua klasifikasi, diantaranya adalah 

yang pertama, ada yang berbentuk studi pustaka yang memerlukan 

kebenaran secara empirik, bisa dengan implikasi, implementasi maupun 

relevansinya dengan keadaan dan kondisi lapangan. Selain itu yang kedua, 

studi pustaka yang lebih mementingkan analisis teori yang didapat dari buku 

                                                           
53

 Maria Montessori, The Absorbent Mind (The United States Of America: Pubishing LLC, 

2012),   hlm. 4 
54

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1992),  hlm. 139 



30 
 

hasil karya para pemikiran, dokumen-dokumen penting, tanpa adanya suatu 

pembuktian keadaan yang ada di lapangan.
55

 

Jika ditelaah dari teori diatas, maka jenis penelitian yang cocok 

dengan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah dari teori Noeng  

Muhadjir dengan klasifikasi jenis penelitian yang kedua, yaitu berbentuk 

studi pustaka yang difokuskan pada analisis isi dari teori yang didapat dari 

karya para tokoh, dokumen-dokumen penting serta tanpa adanya suatu 

implementasi maupun relevansi yang dikaitkan dengan kondisi lapangan. 

Adapun metode studi pustaka digunakan peneliti untuk menganalisis 

sekaligus mengkomparasikan mengenai positive parenting bagi anak usia 

dini menurut Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini tidak luput dari suatu pendekatan dalam menganalisis 

data-data dalam penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan filosofis, historis, dan psikologis. Jika 

pendekatan filosofis digunakan dalam penelitian kepustakaan (library 

reseach) untuk mengkaji keilmuan secara dinamis, dan tertsruktur mengenai 

keilmuan dari tokoh berfilosofis akademisi dan berkualifikasi baik sebagai 

bahan kajian untuk diteliti.
56

 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

filosofi dalam mengkaji datanya. Pendekatan ini digunakan dalam mengkaji 

menganalisis pemikiran dua tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara 
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dan Abdullah Nashih Ulwan. Setelah dianalisis maka, akan dikomparasikan 

agar mengetahui persamaan maupun perbedaan pendapat dari tokoh Ki 

Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan mengenai postive parenting 

bagi anak usia dini.  

Pendekatan yang kedua, adalah pendekatan historis. Pendekatan ini 

berfokus pada deskripsi kajian historis atau sejaran dari suatu tokoh 

penelitian atau pemikiran dari studi pustaka. Tujuan adanya pendekatan ini 

adalah untuk mengetahui hasil historis masa lampau, yang dapat dilihat dari 

sejarah hidup, sejarah pendidikan, dan sejarah hasil karya yang dimiliki oleh 

sang tokoh.
57

 Penelitian yang akan diajukan juga menggunakan suatu 

pendekatan historis dalam pengkajiannya. Pendekatan historis digunakan 

untuk mengetahui sejarah masa dua tokoh pemikiran pendidikan Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan. Peneliti menggunakan pendekatan 

historis sebagai kajian dalam menganalisis historis dari kehidupan, 

pendidikan, dan hasil karya Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih.  

Pendekatan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan psikologi. 

Pendekatan psikologis digunakan peneliti untuk menganalisis, mengkaji 

mengenai positive parenting anak usia dini yang ditinjau dari tumbuh 

kembang anak, guna meningkatkan kesehatan fisik, mental, intelektual, 

karakter maupun edukasi pengasuhan yang baik bagi anak. Peneliti 

menggunakan teori psikologi perkembangan anak dan positive parenting 

anak usia dini yang berguna untuk dijadikan sumber rujukan. Tidak lupa 
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pula peneliti menggunakan kurikulum 2013 PAUD, sebagai sumber rujukan 

dalam mengkaji psikologi terhadap capaian perkembangan anak di usia 

prasekolah yaitu antara usia 4-6 tahun.   

3. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data utama dalam penelitian kepustakaan. 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber 

pedukung dalam penelitian ini.  Adapun data primer dan data sekuder pada 

penelitian ini adalah  

a. Data Primer  

     Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data inti 

untuk menganalisis positive parenting dari pemikiran tokoh Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan. Adapun sumber data primer 

yang digunakan sebagai berikut:  

1.) Ki Hajar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka, Yogyakarta: 

Leutika,  2009 

2.) Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan, Yogyakarta: 

Yayasan Persatuan Taman Siswa.2011 

3.) Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyyatul Aulad Fil Islam, Mesir: 

Darrusalam, 2013  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari referensi pendukung 

dari penelitian. Data ini didapat dari kitab, buku-buku yang bertemakan 
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sama seperti penelitian, jurnal, buku panduan, dokumentasi, hasil 

penelitian tesis, skripsi, maupun disertasi serta artikel-artikel yang ada di 

internet. Selain itu data sekunder dapat juga didapat dari rekaman dari 

CD, DVD maupun youtube. Jika dalam penelitian ini, maka peneliti 

mengambil sumber sekunder dari buku-buku yang bernuasa positive 

parenting anak usia dini. Adapun sumber sekunder yang peneliti gunakan 

sebagai berikut; 

1.)  Muhammad Said Morsi. Fannu Tarbiyyatul Aulad Fil Islam. Mesir: 

Darrel Thobaah  wa Nasyar Islamiyah. 1997 

2.) Suhartono Wiryopranoto, Perjuangan Ki Hajar Dewantara: Dari 

Politik ke Pendidikan. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional 

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

3.)  Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Arif 

Rahman Hakim, Solo: Insan Kamil, 2017 

4.)  Ibnu Qoyyum Al-Jauziyah, Hanya Untukmu Anakku, terj. Harianto, 

Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i . 2018  

5.)  Rebeca Eanes, Positive Parenting An Essential Guide, New York: 

Teacher Periage.2016 

6.)  Jane Brooks, The Process Of Parenting, tarj Rahmad Fajar. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011 

7.)   Rika Widya, Holistik Parenting. Tasik Malaya: Edu Publiser. 2020 

8.) Kurikulum 2013 PAUD  
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9.) PERMENDIKBUD 137 Tahun 2014 

10.) PERMENDIKBUD 146 Tahun 2014 

11.) Buku-buku pedoman milik Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengenai pengasuhan positif di tengah pandemi 

12.) Yasa Griya Sejati, Menjaga Stabilitas Mental Anak Selama 

Pandemi. Gresik: Gramedia Comunication. 2020  

13.) Buku pedoman kesehatan anak milik Kementerian Kesehatan.  

14.) Dan jurnal-jurnal penelitian yang sama dan berkaitan dengan tema 

penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data   

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini terfokus pada teori penelitian studi kepustakaan dari Noeng Muhadjir 

yang pada analisis konten isi dari buku maupun kitab dari tokoh Ki Hajar 

Dewantara dan Abdulah Nashih Ulwan mengenai positive parenting bagi 

anak usia dini (analisis konsep dan komparasi). Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu berbentuk dokumentasi. Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk pengambilan data-data dari beberapa 

referensi pustaka, berupa artikel, buku, majalah, dan lain sebagainya. Hal ini 

dilakukan guna dianalisis untuk merumuskan permasalahan dari sebuah 

penelitian.
58

 Adapun teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

yang berbentuk buku, artikel, berita, dan kitab yang berhubungan dengan 

positive parenting anak usia dini. Langkah-langkah dalam pengumpulan 
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data pada penelitian ini  berfokus pada sumber primer dan sumber sekunder. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Menyeleksi teks yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu 

mengenai positive parenting yang diperuntukkan bagi anak usia dini dari 

segi teoritis dan praktis menurut tokoh Ki Hajar Dewantara dan Abdullah 

Nashih Ulwan. 

b. Menyusun sub-sub tema dari tema positive parenting anak usia dini yang 

menjadi pokok bahasan dari positive parenting menurut tokoh Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  

c. Menganalisis teks yang sudah disusun berdasarkan sub tema dari 

beberapa bab dari Kitab maupun Karya tokoh. Adapun yang dianalisis 

adalah mengenai positive parenting bagi anak usia dini menurut Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  

d. Melakukan parafrase dari hasil analisis penelitian secara deskriptif 

analisis dan membandingkan teori hasil analisis positive pareting bagi 

anak usia dini perspektif Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih 

Ulwan.  

e. Penarikan kesimplan dari hasil analisis isi dari teori positive pareting 

bagi anak usia dini perspektif Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih 

Ulwan.  

5. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data konten isi dan 

analisis komparatif. Arti dari analisis konten isi ini adalah sebuah metode 
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analisis yang berfokuskan analisis secara deskripstif secara naratif terhadap 

isi pesan atau isi dari sebuah pemikiran.
59

 Adapun metode analisis konten isi 

pada penelitian ini digunakan dalam menganalisis, menggali, dan 

mengungkapkan mengenai positive parenting anak usia dini dari sumber 

data primer dan sekunder. Analisis data pertama yang digunakan adalah 

analisis dari pemikiran dua tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara dan Abdullah 

Nashih Ulwan yang dianalisis dari buku dan Kitab karya dua tokoh tersebut.  

Metode analisis pada penelitian ini juga menggunakan metode analisis 

komparatif. Artinya, pendapat yang ada, akan dibandingkan dengan 

pendapat yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan dari dua pendapat yang memiliki perspektif yang berbeda 

walaupun temanya sama.
60

 Jika dikaitkan dalam penelitian ini, maka analisis 

komparatif digunakan sebagai analisis pendapat dari tokoh Ki Hajar 

Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan mengenai positive parenting Anak 

Usia Dini. Konsep parenting ini dinalisis berdasarkan edukasi positif 

parenting dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesehatan mental, 

fisik, intelektual, karakter, maupun pola pengasuhan bagi anak usia dini.  
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F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan dari proposal tesis ini sebagai berikut: 

1. BAB I berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar Belakang, 

Rumusan Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika peembahasan dalam 

penelitian  

2. BAB II berisi mengenai biografi dan pendapat dari tokoh pendidikan 

mengenai positive parenting anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara 

dan Abdullah Nashih Ulwan. Pada bab ini, juga tertuliskan mengenai 

beberapa karya tulis dari dua tokoh, prestasi yang pernah diraih, latar 

belakang pendidikan, dan konsep atau gagasan pendidikan dari tokoh  Ki 

Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  

3. BAB III berisi mengenai hasil analisis penelitian dari ruang lingkup 

pendidikan positive parenting, dimulai dari definisi, tujuan, dan strategi 

positive parenting anak usia dini dari dua tokoh Ki Hajar Dewantara dan 

Abdullah Nashih Ulwan.  

4. BAB IV berisi mengenai pembahasan konsep, komparasi dan implikasi 

positive parenting komparasinya, perspektif Ki Hajar Dewantara dan 

Abdullah Nashih Ulwan  

5. BAB V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari positve parenting anak 

usia dini perspektif Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan. Pada 

bab ini, penulis memaparkan hasil akhir dari analisis penelitian yang dapat 
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ditinjau dari segi konsep dan komparasi positive parenting bagi anak usia 

dini menurut Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan.  

G. Waktu Pelaksanaan Penelitian  

Adapun waktu pelaksanaan penelitian pustaka ini mulai bulan November 

sampai selesai. Peneliti sudah memulai survei buku-buku, kitab, artikel, ebook 

buku pedoman dari pemeritah pusat yang dijadikan sumber data primer dan 

sekunder dari bulan November. Diharapkan penelitian ini selesai tepat pada 

waktunya karena data-data penelitian sudah terkumpul dan tidak memerlukan 

data lapangan sehingga peneliti bisa leluasa kapanpun dan dimanapun dapat 

menyelesaikan pelaporan penelitian tesis ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 
Positive parenting merupakan sebuah implementasi pengasuhan yang 

disarankan untuk diterapkan dalam pendidikan anak di ranah keluarga. Adanya 

hal ini, maka konsep, komparasi dan Implikasi dalam kajian positive parenting 

anak usia dini Ki Hajar Dewantara dan Abdullah Nashih Ulwan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Konsep positive parenting perspektif Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan 

melalui rasa kasih sayang di ranah keluarga, sekolah, dan masyarakat 

berdasarkan panutan, bimbingan, dan pendidikan budi pekerti dari orangtua. 

Tujuan parenting adalah menjadikan anak usia geveolige dapat tumbuh dan 

berkembang melalui edukasi dengan penuh kasih sayang dari sistem among. 

Strategi implementasinya adalah berpedoman pada pendidikan budi pekerti 

di ranah keluarga, penggunaan metode PAUD (Frobel, dan Montessori) 

sebagai suatu kerjasama antara orangtua dan guru dalam merintis 

pendidikan Taman Siswa sehingga dapat terjalin pendidikan sosial 

berbudaya, 

Jika konsep positive parenting Abdullah Nashih Ulwan dapat 

diterapkan melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masjid berdasarkan 

unsur pendidikan keIslaman, kasih sayang, kerjasama orangtua dan guru, 
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penggunaan metode pembelajaran yang cocok, serta penanaman literasi 

yang membuat anak semangat dalam hidup. Tujuannya adalah 

menumbuhkan jiwa kasih sayang, menumbuhkan akhlak yang baik dan 

dapat menjadikan anak beriman. Strategi implementasinya dapat diterapkan 

melalui pendidikan akidah dan akhlak, kesehatan jasmani, intelektual, 

pendidikan emosional serta pendidikan interaksi sosial yang positif bagi diri 

anak. 

2. Adanya komparasi dalam kajian positive parenting Ki Hajar Dewantara dan 

Abdullah Nashih Ulwan berupa persamaan dari keduanya yaitu 

pengimplementasian atas metode keteladanan, panutan, pendidikan, 

pemberian contoh, pengajaran dan bimbingan bagi anak usia dini, adanya 

penerapan stimulasi bagi masa golden age anak agar tumbuh dan 

berkembang dengan baik dan adanya pendidikan dalam bersosialisasi 

bermasyarakat bagi anak sejak dini. Perbedaan yang muncul dari keduanya 

adalah melalui perbedaan atas unsur prasarana positive parenting, strategi 

pengimplementasian positive parenting serta adanya perbedaan atas 

pengimplementasian pendidikan budi pekerti dan akhlak dari keduanya. 

3. Adanya implikasi pendidikan positif terhadap pendidikan karakter  

perspektif Kemendikbud yang dapat dipaparkan melalui implikasi 

pendidikan positif terhadap pendidikan karakter dalam kurikulum PAUD 

yang bersumber dari KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) 

serta implikasi pendidikan positif terhadap pendidikan karakter dalam 

gerakan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) yang menjadi program 
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utama Kemendikbud untuk merealisasikan generasi bangsa yang berkarakter 

sejak dini. 

B. Saran 

 
Kajian positive parenting ini dapat diterapkan saat pengasuhan anak di 

masa pandemi covid-19. Orangtua dapat memberikan pengasuhan yang atas 

dasar cinta kasih sayang antar anak. Selain hal tersebut adanya pengasuhan 

atas pendidikan kesehatan, intelektual, akidah dan akhlak, serta sosial yang 

wajib diterapkan saat sosial distancing di rumah. Tugas orangtua adalah 

memandu anak dan memberikan panutan, bimbingan, dan dorongan untuk 

anak untuk hidup sehat dan nyaman, agar emosional anak dapat tumbuh da 

berkembang menjadi lebih baik. 
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