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Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah a) rneningkatkan
pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang perkembangan anak dari ."g1 firik,
psikologis, sosial dan moral (Masa Awar Anak) beserta solusl terhadap masalah y*g
muncul; Gaya Pengasuhan orang Tua, Konteks dan Ketahanan Keluarga; b) meningkatkan
pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang Hak-Hak Anak, Keselahtera"an dan
Perlindungan Anak (KPA); c) meningkatkan p"ng.tuhuu.r, pemahaman dan penghayatan
tentang Keluarga dan teknologi pada orang tua-orang tua di masyarakat dusun cupJ.atu tt,
Purwomartani,kalasan,kabupaten Sleman.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab,
diskusi serta pemecahan masalah perkasus. Adapun sasaran ppM adalah o.ung tuu puoa
masyarakat dusun cupuwatu II, purwomartani, kalasan, Sleman sejumlah io p".".tu.
Pelaksanaan PPM ini pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014, di Iialai RW II, Dusun
Cupuwatu II. Purwomartani, kalasan Sleman. Kegiatan pada sesi pertama diisi dengan
pemberian materi tentang perkembangan anak secara umum dan gaya pengasuhan orangtua
terhadap anak, kanudian perlindungan dan kesejahteraan anak serta anak dan keluLga
dengan teknologi. Materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
Kegiatan sesi kedua diisi dengan pelatihan dengan memberikan kasus-kasus kepaia peserta
untuk didiskusikan, sehingga para peserta merniliki kemampuan untuk memecahkan masalah-
masalah.yang berkaitan dengan pengembangan menjadi orang tua yang efektif. Materi kedua
disampaikan dengan metode diskusi dan pemecahan masalah.

Kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lancar, namun
masih ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaanya. orangtua sebagai peserta pelatihan
antusias dan bersemangat dalam mengikuti sesi-sesi yung udu, baik kegiatan p".upu.un
materi, tanya jawab dan diskusi. Selain itu, dari hasil pemaparan dun pe*buhasan p"sertu
atas kasus-kasus yang disimulasikan menunjukkan ada peningkatan di iingkat pe.rg"iahua.,
dan pemahaman peserta atas materi ini.

Kata kunci : berkembang menjadi orang tua efektif, gaya penganthan orangtua,
perlindungan anak, keluarga dan teknologi.


