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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat : Parents Sharing Day dengan tema komunikasi  

                                                                           keluarga dalam membangun pola asuh anak  

                                                                           “Kekuatan Mendongeng” 

2. Tim :  

No Nama Jabatan Bidang Keahlian 
Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1  Sri Wijayanti Dosen Tetap Komunikasi Persuasi 1 jam 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat : 

     Orang tua murid dan para guru TK dan Kelompok Bermain Dian Insani Wilayah Kecamatan 

     Cipanas Kabupaten Cianjur. 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai  : bulan: Desember  tahun: 2021 

Berakhir : bulan: Desember  tahun: 2021 

5. Usulan Biaya LP2M  : Rp 0,- 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : TK Dian Insani, Cipanas 

7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Berbagai permasalahan negatif yang muncul seiring dengan perkembangan usia seorang anak 

dipengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga. Disinilah komunikasi keluarga 

melalui berbagai konsepnya seperti self disclosure, love languange dan story telling digunakan 

sepanjang proses pembentukan pola asuh.  Melihat permasalahan tersebut, dosen Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya bersama mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat 

yakni TK Dian Insani melakukan webinar dalam rangkaian acara parents sharing day yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan para orang tua dan guru terkait pentingnya peranan komunikasi 

keluarga dalam membentuk pola asuh anak.  

8. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran  

Manfaat dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan pentingnya peranan 

komunikasi keluarga yang baik dalam membentuk pola asuh anak, salah satunya dengan kegiatan 

mendongeng. 

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, 

nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi) 

-  

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem produk/barang, paten atau luaran lainnya yang ditargetkan 

- Slide pelatihan 
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RINGKASAN  

 

Di Indonesia kegiatan mendongeng merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

secara turun menurun. Namun sayangnya,  saat ini kegiatan yang banyak manfaatnya bagi 

perkembangan anak usia dini tersebut sudah tidak banyak dilakukan. Salah satunya karena 

pengaruh perkembangan media sosial, seperti youtube, instagram, tiktok, facebook dan lain 

sebagainya. Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan mendongeng 

pada anak-anak, yakni menciptakan quality time, meningkatkan bonding (ikatan psikologi) 

dalam relasi orang tua-anak dan membantu mensosialisasikan nilai edukasi. Pengetahuan 

terkait apa, mengapa dan bagaimana mendongeng merupakan aspek penting yang perlu 

diketahui para orang tua dalam menjalankan pola asuh pada anaknya. Kesadaran pentingnya 

mendongeng bagi anak di kalangan orang tua yang semakin menipis ditambah dengan trend 

kebiasaan penggunaan media sosial oleh anak-anak sejak usia dini inilah yang diduga 

menyebabkan berbagai permasalahan terkait tumbuh kembang anak secara khusus dan pola 

asuh secara umum. Berangkat dari permasalahan tersebut, Tim Dosen Program Studi 

Universitas Pembangunan Jaya bekerjasama dengan mitra dalam melakukan berbagai kegiatan 

pelatihan, salah satunya melalui parents share day  untuk mengedukasi para orang tua agar 

mau kembali melakukan kegiatan mendongeng pada anak mereka. 

Pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 

kepada para peserta mengenai kekuatan mendongeng bagi perkembangan anak sejak usia dini. 

Pelatihan ini melibatkan berbagai konsep-konsep dalam konteks persuasi narasi dan 

komunikasi keluarga melalui penjelasan berbagai definisi, teknik dan konsep dasar mengenai 

mendayagunakan komunikasi dalam keluarga sebagai suatu sistem yang memberikan pengaruh 

pada setiap anggota didalamnya. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat 

meningkatkan kualitas pola asuhnya yang pada akhirnya akan membantu dalam tumbuh 

kembang anak secara positif. 
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PRAKATA 

 
 

Pengabdian masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan penulis terhadap banyaknya 

permasalahan yang dialami anak yang ditengarai disebabkan karena kesalahan dalam pola asuh 

yang dilakukan orang tua saat anak dalam usia dini. Pola asuh yang kurang tepat dikarenakan 

kurangnya pemahaman pentingnya komunikasi keluarga dengan sejumlah konsep pentingnya. 

Kurangnya kemampuan komunikasi keluarga di kalangan orang tua anak usia dini dapat 

mempengaruhi pembentukan karakter anak dalam fase perkembangannya. Sehingga penting 

dilakukan pelatihan terkait konsep keterbukaan diri, penggunakan bahasa cinta dalam relasi 

orang tua dan anak serta kebiasaan mendongeng terhadap anak usia dini. Kegiatan parents 

sharing day dengan berbagai tema dalam payung komunikasi keluarga ini penting mengingat 

anak usia dini merupakan fase pembentukan karakter anak yang nantinya akan terjun ke 

masyarakat sehingga penting untuk mengoptimalkan pola asuh anak saat usia dini. Maka 

sebagai dosen Ilmu Komunikasi, saya merasa bahwa bertanggung jawab untuk memberikan 

sosialisasi dan pemahaman mengenai konsep komunikasi keluarga kepada masyarakat luas. 

Diharapkan kedepannya kualitas pola asuh anak akan semakin baik khususnya pada anak usia 

dini. 

Program pengabdian ini merupakan program yang terlaksana atas bantuan banyak 

pihak, oleh karena itu saya sangat berterima kasih pada Tuhan YME atas terlaksananya 

program ini dan juga kepada :  

1. Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Leenawaty Limantara, Ph.D 

2. Kepala LP2M Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Dr. Edi Purwanto, S.E., M.M. 

3. Dekan FHB UPJ, Ibu Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D yang telah mendukung 

program ini. 

4. Kepala TK Dian Insani, Cipanas, selaku mitra yang telah mendukung dan memfasilitasi 

kegiatan ini. 

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis, 

Sri Wijayanti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi  

 Perkembangan teknologi informasi membawa suatu perubahan dalam masyarakat. 

Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik 

budaya, etika dan norma yang ada di masyarakat. Kalangan anak-anak, sejak usia dini sudah 

terbiasa dengan penggunaan media sosial dalam keseharian mereka, sehingga dapat 

berpengaruh terhadap perilaku sosial mereka, tidak saja di lingkungan keluarga, tetapi juga di 

lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Sehingga penting peranan pola asuh yang 

mereka terima di lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, kalangan orang tua bertanggung 

jawab dalam pengasuhan anak di lingkungan keluarga, termasuk dalam meminimalisir 

pengaruh negatif perkembangan teknologi terkait penggunaan media sosial. Orang tua perlu 

memahami kembali peran mereka terkait tumbuh kembang anak melalu pola asuh dengan 

memperhatikan sejumlah konsep penting komunikasi keluarga.  

 Dalam Ilmu Komunikasi, salah satu kajiannya terkait dengan komunikasi keluarga. 

Secara teoritis, keluarga merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdiri dari bagian yang 

saling terkait satu dengan lain, dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Komunikasi 

diperlukan dikaitkan dengan interaksi antar bagian dalam sistem. Konteks interaksi yang 

dibicarakan dalam hal ini adalah interaksi dalam relasi orang tua dan anak berbentuk pola 

asuh. Konsep seperti halnya self disclosure, penggunaan bahasa dalam interaksi dan story 

telling dalam penyampaian nilai dan norma edukasi pada anak termasuk menjadi sejumlah hal 

yang penting dalam pola pengasuhan anak. 

 Pola asuh anak sejak usia dini mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut di masa 

mendatang. Seringkali dampak pola asuh anak yang tidak tepat dari lingkungan keluarga, akan 

terbawa hingga ke lingkungan sekolah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi proses belajar 

mengajar di sekolah. Oleh karenanya, pihak sekolah penting pula mengetahui pola asuh yang 

diberikan dalam keluarga anak didik. Agar terjadi sinergi yang baik antara orang tua dengan 

pihak sekolah dalam mengembangkan potensi anak didik serta berpotensi mencari jalan keluar 

yang terbaik jika terjadi permasalahan yang dialami anak. Pihak sekolah dan orang tua perlu 

memiliki ‘bahasa’ yang sama terkait pola asuh anak di lingkungan rumah dan lingkungan 

sekolah. Untuk itu perlu diadakan sejumlah diskusi yang melibatkan unsur orang tua dan pihak 

sekolah, salah satunya melalui kegiatan parents sharing day. 
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1.2. Permasalahan Mitra 

 Kendala yang dihadapi mitra dalam pengasuhan anak usia dini di sekolah terkait 

dengan pola asuh anak yang diterima dari lingkungan keluarga. Pola asuh yang diberikan 

orang tua pada anak mereka di rumah selama ini akan mempengaruhi kondisi kesiapan anak 

didik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Terlebih usia anak didik yang dihadapi mitra 

adalah anak usia dini. Anak usia dini membutuhkan teknik khusus dalam pengasuhannya. 

Permasalahannya, terkadang kalangan orang tua belum mengetahui ataupun menyadari bahwa 

pola asuh yang mereka terapkan selama ini dalam keluarga justu berdampak negatif bagi anak 

didik. Kebiasaan akibat pola asuh yang salah dari rumah, akan terbawa di sekolah. Jika 

dibiarkan permasalahan ini tidak hanya menganggu proses belajar mengajar anak disekolah, 

namun juga tumbuh kembang anak itu sendiri. Sehingga penting untuk diadakan pelatihan 

terkait pentingnya komunikasi keluarga bagi orang tua terkait pola asuh anak usia dini, salah 

satunya melalui kegiatan parents sharing day. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1. Solusi  

Kali ini, sesuai dengan bidangnya solusi yang diberikan oleh dosen Program Studi 

Ilmu Komunikasi dalam menjalankan perannya sebagai akademisi turut serta menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yakni melalui parents sharing day yang berisi diskusi 

dan berbagi ilmu mengenai komunikasi keluarga. Diharapkan melalui kegiatan ini, 

kemampuan para orang tua murid TK dan Kelompok Bermain Dian Insani Wilayah 

Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dalam mengembangkan komunikasi keluarga selama 

proses pengasuhan anak mengalami peningkatan sehingga pola asuh yang dilakukan untuk 

anak usia dini akan semakin optimal. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa 

parents sharing day tidak hanya menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat dalam bidang 

pendidikan  parenting anak usia dini secara general, namun bagi individu peserta. Diharapkan 

masing-masing peserta dapat menjadikan kegiatan mendongeng sebagai salah satu kegiatan 

rutin dalam pola pengasuhan anak dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 

pendekatan konsep komunikasi persuasi narasi. 

 

2.2.  Target Luaran  

 Target luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa Parents Sharing Day 

para orang tua murid Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain di Kecamatan Cipanas, 

yaitu : 

 

Tabel 2.1 

Target Luaran 

NO Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Slide Presentasi Wajib dan sudah tercapai 

2 Presensi Kehadiran Peserta Wajib dan sudah tercapai 

3 Laporan Akhir Wajib dan sudah tercapai 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1.  Persiapan Materi 

 Materi yang digunakan dalam pelatihan ini merupakan gabungan dari beberapa jurnal 

dan artikel mengenai persuasi narasi secara umum, dan dongeng (story telling) secara khusus. 

Diantaranya mencakup definisi dongeng, jenis-jenis dongeng, alasan melakukan dongeng, 

pentingnya dongeng bagi perkembangan koginitif anak, aspek-aspek dalam mendongeng serta 

praktik mendongeng. Berikut adalah hasil slide presentasi yang digunakan dalam pelatihan : 

 

Gambar 3.1.1 Materi presentasi dengan tema “Kekuatan Dongeng”  

 

 Materi pelatihan dibuka dengan penjelasan mengenai pentingnya materi yang akan 

diberikan, yakni kekuatan dongeng bagi anak usia dini terkait tumbuh kembangnya. Pada 

tahap ini, dijelaskan bahwa dongeng merupakan ritual yang telah dilakukan sejak dahulu, 

secara turun menurun. Juga dijelaskan paparan materi akan dibagi secara garis besar dalam 

tiga bagian. Pertama, terkait apa itu dongeng dan jenis-jenis dongeng. Definisi dongeng dari 

sejumlah ahli banyak, namun dalam paparan materi ini disimpulkan dengan tiga unsur utama, 

yakni cerita imaginatif, memiliki pesan moral dan dilakukan secara turun menurun. Sementara 

dari sejumlah jenis dongeng, dalam paparan ini hanya dijelaskan enam jenis dongeng, yang 

meliputi : fabel, legenda, mitos, sage, parabel dan jenaka. Uraian materi yang terkait dengan 

apa itu dongeng terlampir dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.1.2 Materi dengan Bahasan Apa itu Dongeng ? 

 

 Kedua, materi dikaitkan dengan mengapa mendongeng. Pada bagian ini dijelaskan 

sejumlah alasan yang melatarbelakangi pentingnya kegiatan mendongeng pada anak usia dini. 

Dimulai dengan sejumlah fungsi dongeng bagi anak yang meliputi membentuk kualitas waktu 

dengan anak, mendorong pembentukan bonding (ikatan psikologis) dalam relasi orang tua dan 

anak, serta sosialisasi nilai pada anak. Selanjutnya dijelaskan kaitan dongeng dengan 

perkembangan kognitif yang dialami anak. 

 

3.1.3 Materi dengan Bahasan Mengapa Mendongeng ?  
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 Ketiga, materi dikaitkan dengan bagaimana mendongeng, yang didalamnya 

menjelaskan sejumlah unsur/ aspek yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan 

mendongeng. Mulai dari siapa yang bisa melakukan kegiatan mendongeng. Dilanjutkan 

dengan tema-tema apa saja yang diberikan saat mendongeng. Lalu waktu yang tepat 

digunakan melakukan kegiatan mendongeng pada anak. Kemudian  media apa saja yang dapat 

digunakan ketika mendongeng. Diakhiri dengan cara mendongeng yang menarik perhatian 

anak. 

 

3.1.4 Materi dengan Bahasan Bagaimana Mendongeng ?  

 

Terakhir, pemateri mengajak para peserta parents sharing day untuk mencoba 

mempraktikkan mendongeng yang menarik perhatian. Penekanan diberikan pada siapa saja 

bisa melakukan kegiatan mendongeng dengan memperhatikan kondisi anak saat melakukan 

kegiatan. Tujuan utamanya membentuk bonding (ikatan psikologis) yang baik dengan anak. 

 

3.1.5 Materi Praktik Mendongeng 
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3.2.  Pemberian Materi Saat Pelatihan  

 Kegiatan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal                  

17 Desember 2021 pukul 08.00- 11.30 WIB dengan peserta kurang lebih berjumlah 31 orang 

peserta. Berikut adalah beberapa dokumentasi saat kegiatan sedang berlangsung: 

Gambar 3.2.1 Dokumentasi Bersama Peserta Kegiatan 

 

Gambar 3.2.2 Dokumentasi Pada Saat Presentasi 

 

Gambar 3.2.3 Dokumentasi Saat Sesi Praktik Mendongeng 

 



8 

 

Gambar 3.2.4 Dokumentasi Saat Menjawab Pertanyaan Peserta 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 Program ini sesuai dengan tujuan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat khususnya untuk Pengabdian Masyarakat skema IPTEK bagi Masyarakat (IbM), 

yaitu meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang 

dibutuhkan (softskill dan hardskill). (LPPM UPJ, 2016a) 

 Program ini juga selaras dengan bidang unggulan yaitu sosial humaniora, seni budaya 

dan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan IPTEK tidak dapat dipisahkan dari 

masalah-masalah tersebut (LPPM UPJ, 2016b). Program ini juga sesuai dengan Garis Besar 

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang fokus pada satu institusi mitra dengan 

pendekatan interdisipliner-kolaboratid dan berkesinambungan sehingga memberikan 

kontribusi pada masyarakat wilayah Jabodetabek (LPPM UPJ, 2016b). Selain itu aktivitas 

yang dilakukan dalam program ini juga sesuai dengan cakupan dalam Garis Besar Rencana 

Induk Pengabdian Masyarakat tersebut yaitu pelayanan jasa serta pendampingan yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Program ini juga diharapkan dapat menjadikan dosen sebagai agen perubahan bagi 

kebaikan dan perkembangan kehidupan masyarakat yan glebih baik. Dosen di perguruan 

tinggi juga dibekali penguasaan metodologi, sikap ilmiah, dan kemampuan analisis yang dapat 

mendukung kegiatan ini. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1. Hasil Pengabdian Masyarakat 

 Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu berupa 

penyampaian materi yang terlaksana dengan baik. Selain itu dalam kegiatan ini, penulis juga 

berhasil menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta terkait dengan materi 

yang disampaikan. 

 

5.2. Luaran 

 Luaran yang dihasilkan yaitu Slide presentasi, daftar hadir peserta, dokumentasi, dan 

laporan kegiatan pengabdian masyarakat. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

 Setelah pelatihan mendongeng bagi orang tua murid di Taman Kanak-Kanak dan 

Kelompok Bermain, maka rencana pada tahap berikutnya: 

1. Meneruskan program ini ke sekolah lain dengan cakupan peserta yang lebih luas.  

2. Melakukan kolaborasi dengan mendatangkan narasumber pendongeng sebagai 

pemateri dalam kegiatan serupa. 

3. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas pelatihan terhadap 

kemampuan peserta.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan program yang telah dilakukan, Parents Sharing Day dengan tema 

“Komunikasi Keluarga dalam Membangun Pola Asuh Anak” terdapat permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra terkait dengan sejumlah permasalahan yang dialami anak didik di 

lingkugan sekolah yang ditengarai berasal dari pola asuh keluarga. Peserta berasal dari 

kalangan orang tua murid di TK dan Kelompok Bermain Dian Insani Melalui kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi mengimplementasikan 

konsep komunikasi keluarga dan komunikasi persuasif sebagai bentuk implementasi kegiatan 

mendongeng. Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti pelatihan dengan antusias dan 

melakukan diskusi dengan pemateri terkait dengan materi yang disampaikan. 

 

7.2. Saran 

 Saran untuk perbaikan program ini adalah: 

1. Dalam program selanjutnya dalam disampaikan materi yang lebih mendalam dan 

komprehensif mengenai praktik mendongeng dalam berbagai kegiatan melalui 

kolaborasi dengan pendongeng anak-anak. 

2. Sebaiknya program ini mencakup wilayah yang lebih luas, tidak hanya terbatas di satu 

wilayah Kecamatan.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Tugas dan Surat Undangan Mitra 
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Lampiran 2 : Sertifikat Pemateri 
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Lampiran 3 : Daftar Hadir  

 

Hari/ tanggal : Jumat, 17 Desember 2021 

Pukul : 08.00-11.30 WIB 

Tempat : Virtual (via zoom meeting) 

Mitra : TK Dian Insani 

Peserta Kegiatan : 
Orang tua dan guru TK dan KB TK Dian Insani, SD Cipanas 3, PAUD 

Al Amaliyah 

 

 


