
 

i 
 

ABSTRAK 

 

Nurlaela : Bimbingan Parenting Skill Untuk Meningkatkan Pemahaman Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Anak Di Masyarakat Pedesaan (Penelitian di Posyandu Desa Sukamanah) 

 Fenomena pengasuhan anak yang terjadi saat ini semakin menyedihkan dan 

memperhatinkan. Dalam pengasuhan, setiap anak sangat membutuhkan pelayanan yang tepat 

untuk memenuhi kebutuhannya yang disertai pemahaman orang tua untuk memahami 

karakteristik anak sesuai dengan perkembangannya. Banyak orang tua yang kurang 

memperhatikan pentingnya parenting di rumah. Oleh karena itu, bimbingan orang tua sanggat 

membantu untuk meningkatkan pemahaman orang tua. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman parenting skill 

orang tua di Posyandu Desa Sukamanah ; mengetahui proses pelaksaaan bimbingan parenting 

skill untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak di Posyandu 

Desa Sukamanah ; mengetahui hasil bimbingan parenting dalam meningkatkan pemahaman 

orang tua terhadap perkembangan anak di Posyandu Desa Sukamanah. 

Penelitian ini dilihat dari pemikiran bahwa parenting skill merupakan pendidikan yang 

diberikan kepada orang tua dalam rangka untuk mengetahui dan mengaplikasikan pendidikan 

yang tepat kepada anak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan 

teknik mengumpulkan data berupa wawancara dan observasi secara langsung menyaksikan 

gambaran situasi dan kondisi aktivitas orang tua dalam menerapkan pendidikan terhadap anak-

anaknya. 

    Berdasarkan hasil penelitian, orang tua anak di Posyandu Desa Sukamanah sudah dapat 

memahami pentingnya kegiatan bimbingan parenting, orang tua sudah mampu memprediksi 

sikap saat mendidik anak di rumah, orang tua juga sudah mampu menggali  bimbingan 

parenting bagi orang tua terhadap perkembnagan anak dirumah, dan orang tua mampu 

menggali materi-materi pentingnya bimbingan parenting untuk orag tua terhadap 

perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukn bahwa pemahaman  orang tua terhadap anak 

di Posyandu Desa Sukamanah sudah meningkat. Kegiatan bimbingan parenting di Posyandu 

Desa Sukamanah ini sangat mempengaruhi orang tua dalam membangun kepribadian yang 

lebih baik, untuk bekal anak ketika dewasa nanti. 

Kata kunci : Bimbingan Parenting, Pemahaman Orang Tua, Pedesaan. 

 


