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REFLEKSI DAN EVALUASI DIRI ? 

DIKENANG 
SAYA ? 

JADI 
APAKAH 

SAYA 

SIAPA 
SAYA 
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?

Proyeksi : Who am I ?

 Akan Apa

 Akan Mengapa

 Akan Bagaimana

 Dalam KELUARGA

 Dalam BEKERJA

Dalam MASYARAKAT



TANTANGAN KELUARGA 

REVOLUSI 
INDUSTRI 4.0 

PANDEMI 
COVID-19



MASALAH ….??  APA  REVOLUSI INDUSTRI ?

1800 1900 2000 now

Penemuan Mesin

Uap mendorong

munculnya kapal

uap, kereta api, dll

Penemuan listrik dan

assembly line yang 

meningkatkan

produksi barang

Inovasi teknologi

informasi, 

komersialiasi

personal computer, 

dll.

Revolusi Industri ke-4

Kegiatan manufaktur

terintegrasi melalui

penggunaan

teknologi wireless 

dan big data secara

masifFase periode Revolusi Industri membutuhkan masa yang 
semakin singkat dari waktu ke waktu
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Sumber : Yoga, 2017



When disruption on a grand scale occurs
in...

Industry

It’s usually new ways of thinking and doing and new 

technologies that cause the change to happen.

What is an industrial revolution?

TransportationEconomy

Social and cultural
(social structure)

Redefine how we 

work, produce 

goods and services

Redefine how 

we travel, 

deliver, etc.

Redefine how we 

live, communicate, 

etc.

Redefine how 

and where we 

buy and sell 

things





CORONAVIRUS TODAY 





CORONAVIRUS 

IN INDONESIA

18 Juli2020 



PROBLEM ?

• MENGAPA KELUARGA HARUS SIAP DENGAN KEHIDUPAN DI ERA NEW 
NORMAL ?

• BAGAIMANA PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA NEW NORMAL? 

• BAGAIMANA PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0?



KARAKTER 

• Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu kebaikan, mau berbuat
baik, nyata,  berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap
lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam
perilaku sehari-hari. 

• Karakter adalah kekuatan moral yang positip yang ada dalam pribadi
seseorang. 



APSEK  DALAM PENDIDIKAN KARAKTER 

Pribadi yang resilien
dan berkarakter

taqwa, mandiri, dan 
cendekia

Moral 
knowing 

Moral 
felling 

Moral 
Action 



MEMAHAMI ASPEK-ASPEK KARAKTER 

Moral Knowing 

• Kesadaran Moral 

• Memahami nilai moral

• MengambilPerspective

• Alasan moral

• Pengambilan 
keputusan

• Pengetahuan diri

Moral Felling 

• Hati nurani

• Harga diri

• Empathy

• Mencintai kebaikan

• Kontrol diri

• Kerendahan hati

Moral Action 

• Kompetensi

• Kemauan

• Habit



how is the application of "new normal" in the  community ... I'm still trying to 
analyze …..
Because with a pluralistic community structure and different levels of education 
will have different impacts in the application of  tne “new normal” . 











NEW NORMAL



BAGAIMANA PENDIDIKAN KARAKTER 

DI ERA NEW NORMAL 



1. MENGUATKAN  PENDIDIKAN AGAMA DAN 

KEPRIBADIAN ANAK  DALAM KELUARGA 



PAHAMI SIAPA ANAK DAN AJARKAN HAL 

PENTING ? 

Anak sebagai Amanah

Anak sebagai Generasi Penerus

Anak adalah Tabungan Amal Kita di Akhirat

Anak adalah Penghiburan dan Perhiasan Dunia bagi Orang Tuanya.

Kenalkan kehidupan beragama sejak dini

Kembangkan kekayaan hatinya

Ajarkan dasar hubungan yang harmonis dengan orang-orang di 
sekelilingnya

Ajarkan untuk berbagi dan bersedekah

Siapkan soft-skill untuk menghadapai tantangan



2. MENERAPKAN DISIPLIN  NEW NORMAL ? 

mengacu pada pelatihan bahwa seseorang dapat memenuhi tugas tertentu atau
untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, meskipun orang itu lebih suka
melakukan sesuatu yang lain.

membutuhkan integritas emosional dalam mewujudkan situasi.

dimulai dari hal-hal kecil, seperti untuk anak yang mampu membagi waktu
mereka untuk belajar dan bermain sehingga tidak menimbulkan benturan

kegiatan pada saat bersamaan.



MENGAPA DISIPLIN PENTING ?  

dirancang untuk membantu orang menghadapi lingkungan "normal baru".

tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kecenderungan
dan keinginan individu untuk mendapatkan sesuatu dengan pembatasan pada 
aturan yang diperlukan oleh lingkungan untuk diri mereka sendiri.

kepatuhan untuk menghormati dan menerapkan sistem yang mengharuskan
orang untuk tunduk pada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku.



BUDAYA DISIPLIN 

kebiasaan mentaati diri sendiri atau mematuhi aturan dan peraturan
yang telah ditetapkan, dibutuhlan semua orang 

 tidak melakukan pelanggaran secara terus menerus dan bertahap
sehingga mereka akan dibentuk atau tertanam kuat dalam jiwa atau
kepribadian anak. 

tumbuh secara sadar akan membentuk sikap, perilaku, dan 
kehidupan yang teratur yang akan membuat individu sukses dalam
studi.



MEMBANGUN BUDAYA DISIPLIN – NEW NORMAL  

TINGKAT KESADARAN 

DAN PENGETAHUAN 
DISiPLIN

BUDAYA DISIPLIN 

NEW NORMAL 



BAGAIMANA PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA 

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 



3. MEMAHAMI PENDIDIKAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



Education

1.0

Education

2.0

Education

3.0

Education

4.0

Innovation 

production

Knowledge 

production

Internet 

enabled learning

Lectures

(source: Harkins A.M., Minnesota University)

Education 4.0 stages



Strictly personalized 
and specialized 

learning is possible

Using various 
materials for 

learning

Cooperative learning 
like on-off 

convergence, inter-
subject fusion

Performance-based 
assessment that 
helps learner’s 
growth will be 
highlighted

Recommending 
learning strategy 

using rich Analytics

Teacher’s role will be 
diversified to help 
learning procedureVarious types of 

community 
combines with 

individual learning

Experience 
specialized digital 
learning outside of 

school

There will be a 
method to certify 
various learning 

process

Learning 
environment is 

restructured into 
learner-centered 

activities

Learning transcends 
time and place

Customized 
curriculum that 

consider individual 
learning process

Learning

Ecosystem

*Source: KERIS(2017)



4. MENGUBAH POLA PIKIR 

Kumpulan kepercayaan

yang akan menentukan

reaksi dan pemaknaan

seseorang terhadap

situasi.

cara menilai dan 

memberikan 

kesimpulan 

terhadap sesuatu 

berdasarkan sudut 

pandang tertentu
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Talenta

Takdir

Menghindar

Belajar

Usaha

Menerima



5. MEMAHAMI GENERASI MILINEAL 



GENERASI Z ?  
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GENERASI MILIENAL ?





CIRI GENERASI MILINEAL 

minat membaca secara konvensional
kini sudah menurun karena lebih

memilih membaca lewat smartphone

wajib memiliki akun sosial media 
sebagai alat komunikasi dan pusat

informasi

lebih memilih ponsel daripada
televisi.

menjadikan keluarga sebagai pusat
pertimbangan dan pengambil

keputusan mereka



KEUNGGULAN GENERASI MILENIAL 

 ingin serba cepat

mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat

kreatif, dinamis, melek teknologi, 

dekat dengan media sosial, dan sebagainya.

lebih kreatif dan informatif.

 memiliki cara pandang yang berbeda dengan generasi



Sumber informasi

IBU ZAMAN DULU IBU MILIENAL 

• Memiliki informasi via internet

• Mencari bukti/informasi yang 
terpecaya

• senang bergabung dengan
komunitas ibu-ibu 

• Tidak akses internet

• Percaya mitos-mitos



USIA SAAT MEMILIKI  ANAK 

• Mempunyai anak ditunda

• Tidak ingin terburu-buru punya anak

• Siap secara finansial saat punya anak



MEDIA SOSIAL 

• kehidupan keluarga beserta anak-anak di media sosial
seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.



TEMPAT BEKERJA 

• Banyak perusahaan yang mengizinkan membawa anak, juga memberi
kebebasan bagi pegawai untuk bekerja di rumah. 

• Hal ini membuat ibu millennial bisa tetap bekerja meski sudah
berkeluarga.



HOBBY GENERASI MILINEAL 

• Perilaku - akrab internet ini memilih jalur daring untuk meneliti dan 
membeli beragam produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

• 61 persen konsumen memilih berbelanja menggunakan ponsel pintar, 
dan 38 persen lainnya memilih tablet atau perangkat mobile lain. 
Sementara, 

• 58 persen konsumen lebih memilih menggunakan komputer.



POLA ASUH 

• ibu millennial lebih memilih untuk mendidik anak secara bebas
dengan aktivitas yang lebih spontan.

• helicopter parenting vs drone parenting . 

• Dengan drone parenting, ibu millennial tidak mengontrol anak, 
namun memberikan mereka ruang untuk mengeksplor hal-hal baru.



BAHAYA MILINEAL 

• Pergeseran perilaku turut berubah beriringan 
dengan teknologi.

• Rata-rata mereka menghabiskan waktu di 
depan layar perangkat mobile sekitar tiga jam 
sehari. 

• untuk menonton streaming juga meningkat
tiga kali lipat. Fakta tersebut membuktikan, 
perilaku generasi millennial sudah tak bisa
dilepaskan dari menonton video secara
daring.

• media sosial telah menjadi platform 
pelaporan dan sumber berita utama bagi
masyarakat.



GAYA HIDUP BERBAHAYA 

keamanan generasi millennial di dunia maya.



6. MENDAMPINGI BELAJAR DI  RUMAH DALAM MASA 

PANDEMI COVID-19



MENJADI GURU  YANG CERDAS DI RUMAH 

STUDY FROM HOME  

 Memahami materi pelajaran anak

Memikirkan cara yang kreatif dan inovatif

Mendampingi proses belajar

Mendiskusikan dengan anggota dalam keluarga / berbagi
pengalaman dengan teman jika ada masalah

Menjadi sabahat untuk “curhat” anak

Memotivasi untuk berlajar mandiri dan disiplin

Meningkatkan kemampuan IT  

Managemen keluarga dalam semua aspek ditingkatkan (waktu-dana)



7. MENGEMBANGKAN KOMPETENSI ANAK SESUAI 

DENGAN  ABAD KE-21 
US-based Partnership for 21st Century Skills- Pendekatan Sosial- Budaya

critical thinking  comunication

collaboration Creativity & innovation 

Character Education 

Multicultural Education  

BERIKAN PENDIDIKAN AGAMA YANG KUAT  



8. MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN 

PERSONAL RESILIENCE ? –? 
Reivich K. and Shatte 

Resiliensi  

reaching 
out

regulasi 
emosi

kontrol 
impuls

empati,optimisme

self-
efficacy,

analisis 
kausal



Resiliensi Penting ?

Kapasitas yang membuat seseorang mampu
meminimalkan atau mengatasi efek negative dari

peristiwa-2 yang menyedihkan/menyakitkan. 

Kemampuan dalam menghadapi kesulitan, 
ketangguhan dalam menghadapi stress ataupun

bangkit dari trauma yang dialami

(Masten & Coatsworth,1998)

Coping efektif & adaptasi positif terhadap kesulitan
dan tekanan

(Lazarus,1993)

Kapasitas seseorang untuk memanage dirinya saat
menghadapi lingkungan yang sulit. 

Kapasitas seseorang untuk melakukan
recovery



ASPEK-ASPEK DALAM RESILIENSI PERSONAL 



HOW TO BE …MOTHER  RESILIENCE 
untuk siap mengahadapi REVIN4 dan pandemic COVID-19?  

 Meningkatkan energi intelektual dan emosional yang lebih tinggi daripada 
sebelumnya. 

 Menguatkan investasi (modal profesional), yaitu campuran dari modal 
'manusia dan modal sosial 

 Memiliki asosiasi yang kuat kualifikasi individu (modal manusia) dan bakat, 
frekuensi, fokus percakapan, interaksi dengan teman sebaya (modal sosial) 
yang shg menghasilkan anak-anak yang berprestasi. 

 Mememiliki disiplin, motivasi tinggi, kemandirian, komitmen berkapasitas

 Manajemen keluarga yang fleksibel

 Menjaga Kesehatan selalu PRIMA .



PERAN BUNDA DALAM MEBENTUK KARAKTER POSITIP IN ERA 
REVOLUSI INDUSTRY 4.0 DAN NEW NORMAL 

DISIPLIN 

RESILIENSI 

PROFESIONAL   
QUALITY OF 

WORKS  

GROWTH-

MIDSET 

THE POWER OF 

ADAPTATION 

COMPETENCY 4 

C+ PLUS CHARACTER 

PERSON 

INTELECTUAL 

OF ENERGY 

MULTI-TALENTA

SELALU 

BERSYUKUR 



BUNDA NEW NORMAL= IBU PKK =MULTI 

TALENTA=GELAR M.SI 

YANG TERUS BELAJAR & BERSYUKUR  

Psikologi

Akutansi

Tataboga

Ilmu Gizi

Keguruan

Agama

Keperawatn

Farmasi



KUATKAN KEKAYAAN ANAK KITA MENJADI PRIBADI 

BERKARATER

MULUT

Tersenyum

Pujian

MATA

Tatapan yang 
lembut

WAJAH

Ramah 

TANGAN

Berbagi dan 
bersedekah

TELINGA

Mendengar

Menegur hal baik



KESIMPULAN 

• Setiap keluarga menghadapi dua tantangan , yakni perubahan masyarakat
ke arah revolusi industi 4.0 dan era pandemic COVID-19  yang harus
dihadapi dengan tenang, dan sabar serta keinginan untuk terus belajar.  

• Pendidikan karakter sangat penting membentuk pribadi yang resiliensi yang 
siap untuk menghadapi tantangan perubahan dan masalah. 

• Keberhasilan dalam menanamkan karakter anak sangat ditentukan oleh 
kualitas pribadi seorang ibu sebagai “pendidik” di rumah dalam
mengembangkan dan menerapkan berbagai strategi mengajar sesuai
dengan kebutuhan di era revolusi industri 4.0. 

• Nilai-nilai karakter yang dipilih sangat ditentukan oleh kebutuhan anak, 
namun demikian disiplin yang tertanam dengan kuat, akan memudahkan
bagi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai karakter lainnya.    



MENGASUH ANAK HARUS DENGAN 

SABAR ..IKHLAS…DAN HATI 

…RESILIENKARENA ITU MODAL 

PALING PENTING..APAPUN MASALAH 

SEMUA TETAP INDAH ..KARENA ADA 

CINTA DAN DOA 



Terima kasih atas perhatian, 
AKU PIKIR, AKU RASA, AKU BISA 
MENJADI BUNDA YANG HEBAT DAN 
BERMAKNA 


